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Veicot Ādažu sākumskolas izbūvi Atte-
kas ielā 16, Ādažos, pēdējo mēnešu laikā 
turpinājās virkne iepriekšējos mēnešos 
iesākto darbu: jau nosiltināta ēkas fasā-
de; samontētas logu un alumīnija fasāžu 
konstrukcijas; izbūvēti ārējie ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīkli; izveidota grī-
da; izbetonētas vestibila kāpnes; izbūvēti 
iekšējie inženiertīkli (apkure, ventilācija, 
elektrotīkli, vājstrāvas tīkli), uzbūvēts 
jumts un izbūvētas starpsienu konstruk-
cijas. Tāpat pabeigta dekoratīvo ārsienu 
dzelzsbetona paneļu montāža; uzklāts 
ugunsdrošais krāsojums; noslēgušies 
sporta zāles un aulas griestu konstrukci-

jas montāžas un apdares darbi; pabeigta 
arī fasādes siltināšana un logu konstruk-
ciju montāža, izbūvētas sienas sporta 
zālē un aulā. Uzsākti arī daudzi citi dar-
bi: gaisa kondicionēšanas sistēmas iz-
būve; ārdurvju un iekšdurvju montāža; 
reģipša sienu izbūve; klasēs un gaiteņos 
ieklāts linolejs; veikta piekārto griestu 
montāža; kāpnēm liek margas, sporta 
zālē un aulā, kā arī citās telpās veic telpu 
apdares darbus; tiek ierīkots lifts, kā arī 
notiek citi telpu apdares darbi. Līdz aprī-
ļa beigām tiks pabeigta alumīnija fasāžu 
konstrukciju montāža, ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu izbūve, lifta ierīkoša-

na, kā arī fasāde tiks sagatavota krāso-
šanas darbiem. Būvdarbi notiek ERAF 
finansētā projekta “Vispārējās izglītības 
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 
novadā” ietvaros. Atgādinām, ka Ādažu 
sākumskolas 1. un 2. kārtas izbūvi veic 
SIA “Monum” un šos būvdarbus plānots 
pabeigt līdz 2019. gada 1. jūnijam. Ādažu 
sākumskolas 1. kārtas ietvaros tiks izbū-
vētas mācību klases 1.–4. klasei, savukārt 
2. kārtas ietvaros – sporta zāle. 

Inga Pērkone

SLAVENAIS 
”HAMMOND B3” 
ĒRĢELNIEKS 

ĀDAŽOS

RAFAELS RESNIGS

PERSONĪBA  5. lpp.
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MĒNESIS BILDĒS

 30. martā senioru deju kopa “Dēka” (vadītāja Liene Gailāne) Ādažu Kultūras centrā kopā ar 
draugu kolektīviem vērienīgi nosvinēja savu 5 gadu jubileju.

 Apsveicam! Ādažnieks 
Valdis Markins Latvijas 
junioru čempionātā ziemas 
motokrosā (MX65) izcīnījis 
čempiona titulu! Spītējot 
laikapstākļiem, kā arī cīnoties 
ar veselības likstām, tieši 
sezonas pēdējā posmā apstei-
dzis konkurentu un ieguvis 1. 
vietu kopvērtējumā!

 Ādažu vidusskolas teātra 
sporta komanda ieguvusi 1. 
vietu Teātra sporta turnīrā. 
Sveicam Tomasu Idu, Mārtiņu 
Mārci Rubeni, Haraldu Šmitu, 
Ojāru Jāni Felšus un treneri 
Vairu Baltgaili.

 Lepojamies! Ādažniece, 
kalnu slēpotāja Kristiāna 
Hartmane U12 grupā 
izcīnījusi uzvaras Latvijas 
kausa posmos, Siguldas 
kausā un sudraba medaļu 
– Baltijas Kausā. Paldies 
slēpošanas kluba “Virsot-
ne” trenerēm Žaklīnai 
Frickausai un Janai 
Zvejniecei. Kopvērtējumā 
sezonas laikā Kristiāna 
ieguvusi 2. vietu starp 
Baltijas slēpotājām.

 Ādažu Kultūras centra jauktais koris “Saknes” piedalījās 74. Mandeļkoku 
ziedēšanas festivālā Agridžento (Sicīlija), Itālijā.

 Gan uz skatuves, gan aizskatuvē koncertā "Pavasaris uz palodzes jau…" – sirsnīgs entuziasms un kopā būšanas prieks, kas caurstrāvoja 
visu 21 deju!

 Jautrā un lieliskā atmosfērā aizvadīts Žetonu 
vakars Ādažu vidusskolā.

 Ādažos pavasara
būvniecība jau rit pilnā sparā! Paldies 
par skaistajiem foto Viktoram Ivanovam!
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Foto – Uldis Pūcī�s
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Uzsākta Gaujas – Daugavas kanāla atjaunošana
Ādažu novadā uzsākti Gaujas – Daugavas 
kanāla pārbūves darbi. Projektā plānota 
avārijas stāvoklī esošo konstrukciju de-
montāža, kanāla gultnes tīrīšana un pa-
dziļināšana, kājnieku laipas un regulatora 
pārbūve, kanāla gultnes pārbūve airu lai-
vu pārvietošanās nodrošināšanai. Šobrīd 
uzsākta kanāla atbrīvošana no apauguma. 
Zemkopības ministrija vēsta, ka projekta 
izpildes rezultātā tiks samazināti plūdu 

draudi 928 Ādažu un 6 Garkalnes nova-
da iedzīvotājiem, taču projekta mērķis ir 
ne tikai samazināt plūdu apdraudējumu 
Ādažu novadā, bet arī palielināt novada 
iedzīvotāju drošību, tādējādi veicinot uz-
ņēmējdarbības attīstību teritorijā un uzla-
bojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Projekta 
īstenošanas kopējās izmaksas ir 3 705 140 
eiro un četri centi, no kuriem Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta 

apjoms ir 85% jeb 3 149 369 eiro un trīs 
centi. Projekta pasūtītājs - VSIA “Zemko-
pības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Pēc Zemkopības ministrijas informācijas

Uzsāks projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
novadā” īstenošanu

Projekta “Novērst plūdu un krasta erozi-
jas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 
ietvaros plānoti šādi darbi:
1) Ādažu centra poldera aizsargdambja 
atjaunošana (no A1 šosejas līdz sūkņu 

stacijai “Kārkli”). 
2) Ādažu centra poldera sūkņu stacijas 
pārbūve. 
3) Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu 
izbūve.  Gaujas krasts tiks stiprināts pos-
mā no Kadagas tilta līdz Vectiltiņu ce-
ļam un Gaujas līkumā pie sūkņu stacijas 
“Kārkli”. 
Noslēdzies būvdarbu un būvuzraudzī-
bas iepirkums projektam “Novērst plūdu 
un krasta erozijas risku apdraudējumu 
Ādažu novadā”. Noslēgtā iepirkuma re-
zultātā būvdarbus veiks SIA “Valkas me-
liorācija” par kopējo summu 1 739 998,41 
EUR bez PVN un būvuzraudzību - SIA 
“Firma L4” par kopējo summu – 28 000 
EUR bez PVN. Projekta rezultātā no ap-
plūšanas riska tiks pasargāti vismaz 2770 

iedzīvotāju. 
Pēc būvuzņēmēja iesniegtā būvdarbu 
izpildes laika grafika š.g. maijā plānots 
uzsākt būvdarbus, veicot novadgrāvja 
pārbūvi, dambja atjaunošanu un sūk-
ņu stacijas pārbūvi. Nākamgad plānota 
Gaujas kreisā krasta stiprināšana.
Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansējumu, 
un š.g. 5.aprīlī starp domi un Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru tika paraks-
tīta vienošanās par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu.

Laura Breidaka, hidromeliorācijas inženiere

Aicinām pavasari upju tuvumā baudīt piesardzīgi!
Aicinām upju tuvumā pavasari baudīt 
uzmanīgi! Atgādinām, ka Gaujas krastā 
bīstamību rada krastu erozija. Upe iz-
grauzusi krastu, radot bīstamas situāci-
jas. Cilvēka acīm no krasta puses paslēpts 

paliek krasta erozijas dziļums un var vei-
doties pēkšņs zemes nogruvums. Erozija 
ir augsnes un iežu noārdīšanās un pār-
vietošana dabisku procesu rezultātā, pie-
mēram,  ūdens iedarbībā.

Sākumskolas būvniecības progress bildēs
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Līdz 30. aprīlim vecākiem jāaktualizē informācija par
bērnam izvēlēto pašvaldības bērnudārzu portālā www.epakalpojumi.lv

Aicinām pirms-
skolas vecuma 
bērnu vecākus 
līdz 30. aprīlim 
aktualizēt in-
formāciju par 
bērnam izvēlēto 
pašvaldības bēr-
nudārzu, vēla-
mo mācību uz-
sākšanas gadu, 
kā arī pārlieci-
nāties par savas 

kontaktinformācijas pareizību portālā 
www.epakalpojumi vai klātienē klientu 
apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos. 
1. maijā bērnudārzu vadītāji izveidos uz-
ņemamo bērnu sarakstu un uz pieteikumā 
norādīto e-pasta adresi nosūtīs rakstveida 
uzaicinājumu vecākiem vai bērna liku-
miskiem pārstāvjiem piekrist bērna uz-
ņemšanai iestādē no 1. septembra.
Iepriekšējos gados bērnu uzņemšanas pro-

cesu aizkavēja tas, ka datubāzē bija daudzi 
bērni, kam vieta pašvaldības bērnudārzā 
nav nepieciešama, jo ģimene izlēma ap-
meklēt privāto bērnudārzu. Piemēram, 5 
un 6-gadīgie bērni, kas apmeklē privātos 
bērnudārzus, visticamāk, to turpinās darīt 
arī turpmāk, taču viņi ir reģistrēti rindā. 
Ja šo bērnu vecāki neveiks informācijas 
precizēšanu, tad arī viņi saņems minēto 
uzaicinājumu. Bērna vecākam ir tiesības 
10 dienu laikā pieņemt lēmumu (piekri-
šanu vai atteikumu). Atteikuma gadījumā 
bērns no reģistra tiks izslēgts, bet domes 
līdzfinansējums tiks maksāts arī turpmāk. 
Cienījamie bērnu vecāki, ir ļoti svarīgi, 
lai līdz 30. aprīlim ar Jūsu palīdzību rin-
da tiktu precizēta un tajā atrastos tikai 
tie bērni, kuri patiešām izmantos paš-
valdības pakalpojumu. Vecākiem, domei 
un privātajiem bērnudārziem ir iespējami 
ātri jātiek skaidrībā – būs vai nebūs vieta 
pašvaldības bērnudārzā, tāpēc aicinām 
vecākus precizēt informāciju atbilstoši ne-
pieciešamībai. 

Domes līdzfinansējums privātā
pakalpojuma saņēmējiem – viens 
no lielākajiem valstī
Daudzi vecāki bērnu no rindas neizņem, 
jo maldīgi uzskata, ka pašvaldība varētu 
pārtraukt līdzfinansējumu privātā bēr-
nudārza apmeklēšanai. Šādām bažām  
nav pamata, un jau vairākus gadus do-
mes līdzfinansējums privātā pakalpoju-
ma saņēmējiem ir viens no lielākajiem 
valstī, arī šogad tas netiks mainīts. At-
gādinām, ka līdzfinansējuma piešķiršanas 
brīdī bērnam jābūt reģistrētam rindā, un 
kopā ar vienu no vecākiem viņam jābūt 
arī deklarētam Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā. Pēc līdzfinansējuma pie-
šķiršanas atrasties rindā uz pašvaldības 
bērnudārzu ir svarīgi tikai tiem bērniem, 
kam vieta vajadzīga tikai un vienīgi paš-
valdības bērnudārzā.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciā-
listi Ināru Briedi, zvanot 25936485.

Ināra Briede

Ādažos atvērta bezkontakta automazgātava

Investējot aptuveni 300 000 eiro, uzņē-
mums Auto Rings 27. martā atvēris jaunu 

bezkontakta auto mazgāšanas kompleksu 
LaserWash 360 Plus Ādažos, pie tirdz-
niecības centra Apelsīns. Drīzumā šī tipa 
automazgātavas būs ērti lietojamas arī 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo vi-
sas darbības būs veicamas, neizkāpjot no 
spēkrata. Mazgāšanas process balstīts uz 
augsta ūdens spiediena pielietošanu un 
attiecīgam procesam specifisku secīgu ķī-
misko līdzekļu iedarbību. Auto mazgāša-
nas process noris bez cilvēka iejaukšanās, 

tas ir 100% robotizēts. Plānots, ka pavi-
sam drīz par pakalpojumiem LaserWash 
automazgātavās varēs norēķināties, neiz-
kāpjot no auto, maksājumu veicot no au-
tovadītāja vietas aizsniedzamā  apmak-
sas automātā vai ar mobilās aplikācijas 
palīdzību. Šobrīd abos bezkontakta auto 
mazgāšanas kompleksos ir pieejamas 5 
dažādas mazgāšanas programmas, kuru 
ciklu garums ir no 4 līdz 9 minūtēm.

Pēc www.santa.lv
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Ādažu novadā noslēgts pirmais energoefektivitātes pakalpojumu līgums

Ādažu novada dome šā gada 21. martā 
noslēdza līgumu ar SIA “BūvKORE” par 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršoto at-
jaunošanu. Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes ēka tika noteikta kā viena no 
pilotēkām programmas “Horizon 2020” 
projekta “Save your bUildiNg by SavINg 

Energy. Begin to move more quickly” ie-
tvaros, kura mērķis ir demonstrēt ēku fi-
nansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu tāda 
veida dziļās renovācijas projektiem, kas 
tiek veidoti, apvienojot vairākus objektus 
un ir balstīti uz pašvaldību sadarbību. 
Būvdarbu līgums ar SIA “BūvKORE” pa-
redz, ka būvuzņēmējs ne tikai veiks ēkas 
siltināšanas darbus, bet arī garantēs ēkas 
energoefektivitāti 5 gadu garumā. Tas ir 
viens no modeļiem, kādā veidā var tikt 
siltinātas ēkas, izmantojot Energoefektivi-
tātes pakalpojumu (angļu valodā – Energy 
Performance Con-
tracting, turpmāk 
– EPC) līgumu. Būv-

darbi tiks veikti no 1. jūnija līdz 31. oktob-
rim.
Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Accele-
rate SUNShINE”, Nr. 754080 ietvaros.

Inga Pērkone
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30. aprīlī plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vasaras radošajām darbnīcām
10. aprīlī noslēdzās radošo darbnīcu programmu konkurss, plānots 5 radošās darbnīcas 7–9 gadus veciem bērniem 
un 4 radošās darbnīcas 10–12 gadus veciem bērniem. Ar radošo darbnīcu aprakstiem varēs iepazīties no 18. aprīļa. 
Visa informācija tiks ievietota Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv. Bērnus pieteikt dalībai radošajās 
darbnīcās varēs elektroniski  Ādažu novada domes tīmekļvietnē www.adazi.lv 30.aprīlī no plkst. 9.00.
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8. maijā Ādažos koncertēs
pasaulē slavenais “Hammond B3” ērģelnieks Rafaels Resnigs

Rafaels Resnigs. Dzimis 1979. gadā Grācā, 
Austrijā. Dažādos sastāvos izdevis 19 solo 
albumus un piedalījies vairāk nekā 40 al-
bumu ierakstos. Prestižais “DownBeat” 
žurnāls viņu  pieckārt nominējis “gada 
labākā ērģelnieka” kategorijā (2013, 2015-
2018). Savā dzimtenē neskaitāmas reizes 
atzīts par labāko dažādās džeza un blūza 
mūzikas izpildītāju un ierakstu kategori-
jās. Uzstājies prestižos klubos un festivālos 
visā pasaulē, piemēram, “New Morning” 
Parīzē, “Buddy Guy's Legends” Čikā-
gā, “A-Trane” Berlīnē, “Birdland” Vīnē, 
“Puistoblues” Somijā, “Passions Festival 
Cognac” Francijā, “Veneto Jazz Festival” 
Itālijā, Dubajas Džeza festivālā u.c.   

Tavi pirmie soļi mūzikā? 
7 gadu vecumā sāku rātni apmeklēt kla-
vierstundas. Lai gan nodarbībās veicās labi, 
pusaudža gados sapratu, ka rokmūzika man 
ir stipri tuvāka par akadēmisko mūziku. Tas 
bija laiks, kad MTV kanālā rādīja Unplugged 
sērijas koncertus. Tie bija aizraujoši un izglī-
tojoši skatāmgabali. Man ir laba muzikālā 
dzirde un varēju brīvi klimperēt iepatikušās 
dziesmas, arī tās, ko dzirdēju skanam pa ra-
dio un skaņuplatēs. 16 gadu vecumā kopā ar 
skolas biedriem izveidoju pirmo ansambli, 
kurā spēlēju taustiņinstrumentus. Pirmie 
blūzmeņi, kurus sev atklāju bija Buddy Guy 
un Muddy Waters. Nedaudz vēlāk iepazinu 
Maceo Parker un Dr. John. Sapratu, ka blūzs, 
džezs un soulmūzika ir lauciņš, kurā gribu 
sevi pierādīt. Maisam gals bija vaļā! 
Nonāci pie Hammond ērģelēm? 
Jā! Esmu Hammond ērģeļu spēles auto-
didakts! Izvēlētais ceļš deva pārliecību, 
ka manā gadījumā tieši šis instruments ir 

vispiemērotākais. Skaņas bagātība, toņu 
daudzveidība, dinamika, krāsas, spēks… 
Es varētu stundām ilgi klāstīt, kāpēc tik ļoti 
mīlu šo instrumentu. 
Deep Purple vai Ērika Kleptona 
skaņa bez Hammond nebūtu
iedomājama   
Un tomēr, kāpēc? Spēles tehnika ir sarež-
ģīta un stipri atšķiras no populārajiem 
taustiņinstrumentiem!
Tas gan! Tomēr manu muzikālo ideju iz-
teikšanai Hammond ir vislabākā izvēle. 
Protams, ka tas prasa īpašu spēles tehniku, 
jo tāpat kā lielajām ērģelēm arī šim instru-
mentam ir gan reģistri, gan basa klaviatūra 
jeb pedāļi, ko spēlē ar kājām. Neatņemama 
sastāvdaļa ir rotējoši Leslie skaļruņi, kuru 
griešanās ātrumu arī kontrolē ar pedāli, ra-
dot to burvīgi vibrējošo, atpazīstamo skaņu 
kokteili. Tomēr negribu piekrist apgalvoju-
mam, ka šis nav populārs instruments! Tas 
patiesībā ir kultūrvēsturisks jautājums, jo 
šo ērģeļu dzimtenē ASV, Hammond ir sa-
stopams gandrīz katrā mūzikas klubā, arī 
daudzviet Eiropā tas nav nekas eksotisks. 
Protams, būdams elektromehānisks, ma-
sīvs un komplicēts instruments, kas turklāt 
prasa regulāru un specifisku profesionālu 
apkopi, tas nav tik izplatīts kā klavieres vai 
sintezatori, tomēr būtu grūti iedomāties 
Deep Purple vai Ērika Kleptona skaņu bez 
Hammond klātbūtnes! Ir arī finansiālais 
aspekts, jo labi kopts komplekts šodien var 
maksāt ap 20 000 eiro!
Tu jau gana ilgu laiku dzīvo profesionāla 
mūziķa dzīvi. Kā Tev ir klājies, ko esi uz-
zinājis par sevi?
Aktīvi koncertēju vairāk nekā 20 gadus un 

daru to ar prieku! Rakstu savus albumus, 
vadu meistarklases, piedalos citu mūziķu 
ierakstos, gūstu jaunu pieredzi un jaunus 
draugus. Tas ir aizraujošs un atklājumu 
pilns ceļojums laikā un telpā! Muzicēšana 
ir kā valodas apgūšana, tā ir nepārtraukta 
pilnveidošanās, atklājot jaunus vārdus, frā-
zes un dialektus. Tā ir kļūdīšanās un kļūdu 
labošana. Tā nenoliedzami ir arī ietekmēša-
nās un ietekmēšana, meklējumi, ideju ap-
maiņa un prieks par paveikto! Esmu laimīgs 
par iespēju muzicēt kopā ar daudziem izci-
liem un iedvesmojošiem mūziķiem. Man ir 
bijusi iespēja ceļot pa pasauli un koncertēt 
no Krievijas līdz Tuvajiem Austrumiem, no 
Āfrikas līdz Dienvidamerikai, no Parīzes 
līdz Ņūorleānai. Mūzika man ir iemācījusi 
būt pacietīgam un baudīt brīdi. Es mīlu savu 
darbu un mans moto ir “Grūtam darbam – 
saldi augļi”.
Izcils priekšnesums –
bez kompromisiem!
Kādas svarīgas atziņas esi guvis savas kar-
jeras laikā?
Pats galvenais – vienmēr nodrošināt izcilu 
priekšnesumu visos aspektos gan lielā kon-
certzālē, gan nelielā klubā. Bez kompromi-
siem!
Kā mūzika ir mainījusi Tavu dzīvi?
Neko daudz nav mainījusi, jo mūzika ir arī 
mana kaislība, ne tikai profesija. Es mīlu 
mūziku, interesējos par to. Man patīk tas, 
ko es daru un esmu pateicīgs par šādu dzī-
vi. Protams, ka monētai ir arī otra puse. 
Tomēr nogurdinošus pārbraucienus, vēlu 
gulētiešanu, agru celšanos un citas tamlī-
dzīgas profesionāla mūziķa dzīves nianses 
ar uzviju kompensē publikas aplausi pēc 
koncerta, autogrāfu un selfiju sesijas, gan-
darījums par sagādāto prieku un labi pada-
rītu darbu.
Labākie un ne tik labie mirkļi Tavā kar-
jerā?
Par laimi manā karjerā ir bijuši ļoti daudz 
labu mirkļu. Vienmēr esmu priecājies 
uzstāties eksotiskās vietās, iepazīt cilvē-
kus, dabu, virtuvi. Ar sajūsmu atceros 
koncertus Karību jūras reģionā, Brazīlijā, 
festivālos Ķīnā, Dubajā un Maskavā. Vie-
nīgais tumšais brīdis iestājās, kad slēpojot 
nopietni sastiepu ahileja cīpslu. Kāja tika 
ieģipsēta un labu laiku biju spiests pārvie-
toties ar kruķiem. Šobrīd to skatu atceros 
ar smaidu, lai gan patiesībā tas bija ļoti 
nepatīkams periods, jo nevarēju pilnvēr-
tīgi spēlēt savu instrumentu. Jāpiebilst, ka 
es ļoti rūpējos par savu veselību un savas 
karjeras laikā neesmu atcēlis nevienu kon-
certu slimības dēļ. 
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Žanru simbioze
Ko Tev nozīmē blūzs? 
Blūzs ir stāsts. Stāsts par tevi, par mani, 
par mums visiem! Neatkarīgi no tā, kāda ir 
mūsu ādas krāsa un no kurienes mēs esam, 
mēs dzīvojam un mīlam, priecājamies un 
skumstam, uzvaram un tiekam sakauti, ie-
gūstam un zaudējam. Blūzs ir par to, kā iz-
baudīt priekus un pārvarēt skumjas. Par to, 
kā tikt visam pāri un dzīvot tālāk. 
Kas ir Tava mūzika?
Mūzika ir mana valoda, kurā es runāju un 
dalos ar ļaudīm. Hammond ir mans ins-
truments, kas ļauj to izdarīt. Es vēlos, lai 
koncerta apmeklētāji būtu laimīgi, atslēgtos 
no ikdienas rūpēm un kopā ar mani dotos 
aizraujošā muzikālā ceļojumā. Es cienu 
Hammond spēles tradīcijas un esmu daudz 
mācījies no tādiem vecmeistariem kā Jimmy 
McGriff, Jack McDuff, Jimmy Smith, Booker 
T. Jones, Billy Preston. Cienot tradīcijas un 
kanonus, es cenšos šo novirzienu arī papil-
dināt un pilnveidot. Man nešķiet pareizi, 
ja apskatnieki vai koncertu rīkotāji manu 
mūziku mēģina ielikt blūza, džeza, fanka 
vai kādos citos rāmjos. Es esmu Hammond 
ērģelnieks un savās kompozīcijās vai aran-
žējumos apvienoju visus šos sev tik mīļos 
žanrus un papildinu ar savu redzējumu 
kopā ar instrumenta specifiku. Protams, 
katrā skaņdarbā ir jūtama tā vai cita žanra 
dominante, tomēr kopumā es savu mūziku 
raksturotu kā visu minēto žanru simbiozi. 
Ir tik lieliski redzēt cilvēkus baudām mū-
ziku. Dejas, jautrība, smaidi, ieklausīšanās, 
iedziļināšanās. Lai gan auditorijas it kā ir 
atšķirīgas, redzu, ka cilvēki visā pasaulē mīl 
šo mūziku!
Kas ir kopīgs un kas –  atšķirīgs džeza un 
blūza ērģeļspēlē?
Paklausieties Jimmy McGriff ierakstus, tur 
ir meklējama atbilde. Viņš vienkārši spēlē 
savu instrumentu, un tur vienmēr būs gan 
džezs, gan blūzs. Es sekoju šim paraugam.
Blūza fanu pulks aug
Kā izskatās blūza lauciņš Eiropā?
Redzu, ka daudziem blūzs patīk, un esmu 
pārliecināts, ka blūza fanu pulks aug, jo 

blūzs – tā ir laba mūzika 
labiem cilvēkiem! Noteik-
ti nepiekrītu nodrāztajam 
teicienam, ka blūzs ir tad, 
kad labam cilvēkam ir slik-
ti. Varbūt tā tas kādreiz 
bija blūza pirmsākumos 
Amerikā, vietā, kur blūzs 
radās. Blūza popularitā-
ti apliecina kuplais blūza 
festivālu skaits, kas nu jau 
cauru gadu ir neatņemama 
Eiropas kultūras dzīves sa-
stāvdaļa. Neticu, ka Eiropa 

ir pilna ar labiem ļaudīm, kam klājas slikti! 
Eiropā ir gana daudz labu blūza mūziķu, ir 
arī pietiekami daudz klubu, kur uzstāties.
Kādas ir Tavas spilgtākās atmiņas no sa-
darbības ar citiem mūziķiem?
Pirmām kārtām gribu pieminēt Leriju Gār-
neru (Larry Garner), godalgotu blūza ģitā-
ristu no Ņūorleānas. Lerijs ir mans mentors, 
kas mani, jaunu ērģelnieku, atklāja blūza 
pasaulei. Tieši viņš mani uzaicināja spēlēt 
savā pavadošajā grupā Eiropas turneju ie-
tvaros. Tobrīd biju 20–21 gadu vecs.  Šis pe-
riods sniedza man ne tikai nenovērtējamu 
mūziķa pieredzi un apgaismību par mūzi-
kas biznesu kā tādu, bet deva arī pārliecību 
un ticību savām spējām. Pateicoties viņam, 
tagad esmu tāds, kāds esmu! Lerijs mani sa-
veda kopā ar daudziem lieliskiem mūziķiem 
no Ņūorleānas un atklāja turienes mūziku. 
Lai kā manu mūzikas stilu tagad dēvētu, 
pats saku, ka spēlēju Luiziānas mūziku.  Īpa-
ši gribu uzsvērt, ka, pateicoties Lerija skolo-
tāja talantam un mācībai, esmu spējis kļūt 
par solo mākslinieku un vadīt pats savus 
projektus. Laikam ritot, esam kļuvuši par 
labiem draugiem un vienmēr priecājamies 
muzicēt kopā. Kopīgi esam ieskaņojusi arī 
vairākus albumus.
Brīvība improvizēt
Ja varētu iekāpt laika mašīnā, tad uz ku-
rieni Tu dotos?
Es gribētu nokļūt James Booker koncertā 
Ņūorleānas Džeza festivālā 1975. gadā. Es 
ļoti mīlu Ņūorleānas mūziku!
Tu esi uzstājies arī ar Filu Gaju… (Phil 
Guy – blūzmena Buddy Guy brālis)
Arī šī bija nenovērtējama pieredze! Mēs kat-
ru vakaru nedēļas garumā sniedzām kon-
certus slavenajā Laionela Hemptona Džeza 
klubā Parīzē (tagad Jazz Club Etoile). Katru 
vakaru bija jāspēlē cita programma! Lielais 
skaņdarbu apjoms un daudzveidība iemā-
cīja un uztrenēja mani ne tikai ātri apgūt 
muzikālo materiālu un rast kopīgu valodu 
ar pārējiem mūziķiem, bet arī iedrošināja 
nebaidīties improvizēt. Fils bija izcils blū-
zmenis un spēcīga un atraktīva skatuves 
personība. Tā nedēļa Parīzē man bija lieliska 
pieredzes kalve. Fils tagad ir aizsaulē, bet es 

viņu vienmēr atcerēšos kā lielisku mūziķi 
un jauku cilvēku, no kura esmu daudz ko 
aizguvis un mācījies. 
Kādu padomu Tu dotu topošajiem mūzi-
ķiem?
Nebaidieties kopēt savus elkus, bet paturiet 
prātā, ka tā ir tikai daļa no mācību procesa. 
Vienmēr esiet patiesi!
Miers un mīlestība
Ārpus mūzikas, kas Tavu dzīvi padara 
skaistu?
Miers un mīlestība! Daba, okeāns, kalni. 
Labas lietas dzīvē! Labs ēdiens, labs vīns, 
laba kafija, labs noskaņojums… Esot Baltijā, 
vienmēr cenšos kaut uz brīdi pastaigāt gar 
jūras krastu.
Vai esi pazīstams ar mūzikas dzīvi Baltijā?
O, zinu, ka varu pastāstīt daudz vairāk, nekā 
varētu domāt! Jau 10 gadus man ir bijusi ie-
spēja muzicēt kopā ar veselu plejādi Latvijas 
mūziķu. Esmu uzstājies kopā ar Ventspils 
bigbendu festivālā Ventspils Groove un ar 
Rēzeknes bigbendu koncertzālē Gors. Pagā-
jušajā gadā kopā ar Jelgavas bigbendu snie-
dzām neizmirstamu koncertu Šauļu Big-
bendu festivālā Lietuvā. Pēc Latvian Blues 
Band lūguma esmu piedalījies vairākos viņu 
albumu ierakstos. Kopā ar jūsu tautiešiem 
Gintu Pabērzu, Kasparu Grigali un Kasparu 
Zemīti esam priecējuši publiku Augustiblu-
us festivālā Igaunijā, kopā ar savu projektu 
Soul Gumbo esmu uzstājies Klaipēdas Dže-
za festivālā. Dažādos sastāvos esmu vairāk-
kārt spēlējis džeza un blūza festivālos jūsu 
gleznainajās Siguldas pilsdrupās. Latvija var 
lepoties gan ar lieliskiem un profesionāliem 
mūziķiem, gan ar augsta līmeņa koncertzā-
lēm un profesionālu menedžmentu. Lai gan 
akadēmiskā mūzika nav mans lauciņš, zinu, 
ka jums ir fenomenāls skaits pasaules mēro-
ga klasiskās un opermūzikas zvaigžņu. 
Augstākās raudzes mūziķi
Ko sagaidīt no Tava koncerta Ādažos?
Uz skatuves man piebiedrosies bundzinieks 
Artis Orubs, saksofonists Gints Pabērzs un 
ģitārists Jānis Kalniņš. Visi šie kungi ir aug-
stākās raudzes mūziķi, seni draugi. Esmu 
laimīgs par iespēju atrasties uz skatuves 
kopā ar viņiem. Mūs sauc Raphael Wressnig 
& Latvian Groove. Šis projekts pastāv kopš 
2012. gada, kad pirmo reizi sanācām kopā 
Siguldas Blūza svētkos. Mūzikā mēs esam 
domubiedri, mums patīk improvizēt un 
mēs ļoti priecājamies par jebkuru iespēju 
uzspēlēt kopā. Ar sajūsmu atceros mūsu ne 
tik seno koncertu pārpildītajā Lielā dzintara 
koncertā Liepājā. Arī Ādažos dzirdēsiet ma-
nas kompozīcijas, varbūt pāris aranžējumu. 
Būs spilgti solo numuri, bet pamatā skanēs 
manis pieminētā Ņūorleānas mūzika – fan-
ka, blūza, džeza un soulmūzikas kokteilis!   

Normunds Kalniņš

Ar domubiedriem mūzikā, augstākās raudzes mūziķiem 
Latvijā – bundzinieku Arti Orubu, saksofonistu Gintu Pa-
bērzu un ģitāristu Jāni Kalniņu.

PERSONĪBA
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Esi topošais uzņēmējs – 
iesniedz projekta pieteikumu līdz 17.06.2019!

17. aprīlī tiek izsludināts Jauno uzņēmēju  konkurss.
Aicinām topošos uzņēmējus iesniegt projekta pieteikumus līdz 17.06.2019!

NOVADĀ

Konkursa mērķis Veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu,
jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu

Projekta pieteikumu
var iesniegt

fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai 
komersantam

Pašvaldības
līdzfinansējums 

1. vietas ieguvējam – 2000 EUR
2. vietas ieguvējam – 1000 EUR
3. vietas ieguvējam – 1000 EUR.

Atbalstāmās darbības

• preces izstrāde
• pirmreizējai telpu iekārtošanai un inventāra iegāde
• mārketinga aktivitātes
• specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei
•  izejmateriālu iegādei komercdarbības uzsākšanai vai ražošanai
• tīmekļvietnes izstrādei
• licenču iegādei
• specifiska rakstura datorprogrammu iegādei
• specifiska rakstura darbaspēka apmācībai
• informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana
• preču zīmes reģistrācijai
• patentu reģistrācijai Patentu valdē
• citām pamatotām vajadzībām (pirms tam saņemot par to Konkursa vērtēšanas Komisijas lēmumu).

Konkursa nolikums, aizpil-
dāmie dokumenti pieejami

https://www.adazi.lv/contest/jauno-uznemeju-atbalsta-konkurss/

Kontaktinformācija Nosūti interesējošus jautājumu uz e-pastu inita.henilane@adazi.lv un saņemsi atbildi e-pastā

Astoņi Ādažu uzņēmumi atbalstīti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
Siguldas Biznesa inkubatora inkubācijas programmās
No 1.–20. martam fiziskas personas un uz-
ņēmumi ar biznesa ideju, un komersanti ar 
skaidru biznesa modeli, kas nav vecāki par 3 
gadiem, varēja iesniegt pieteikumus Siguldas 
biznesa inkubatora atbalstam. Uz atbalstu 
varēja pretendēt  Mālpils, Siguldas, Inčukal-
na, Garkalnes, Ādažu, Carnikavas, Saulkras-
tu, Sējas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas 
un Alojas  novada uzņēmēji un uzņēmēj-
darbības uzsācēji. Inkubācijai pieteicās 25 
uzņēmumi un tika atbalstīti 7 uzņēmumi. 
Liels prieks par mūsu ādažniekiem, kuri ie-
sniedza 11 projektu pieteikumus. Taču vēl 
lielāks prieks, ka atbalstīto uzņēmumu 
starpā ir 5 uzņēmumi no Ādažu novada. 
Atbalsta ietvaros inkubatora dalībniekiem 

būs iespēja saņemt ne tikai konsultācijas un 
apmācības, bet arī 50% līdzfinansējumu biz-
nesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu 
iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu no-
mai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiska-
jām konsultācijām un prototipu izstrādēm, 
sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. 
Šo pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA. In-
kubācijas programmā atbalstītie uzņēmumi 
varēs saņemt grantu (ar 50% līdzfinansēju-
mu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu iegādei. 
Kā arī būs pieejami granti (līdz 5 000 EUR) 
aprīkojuma iegādei no otrā inkubācijas gada. 
Vienlaikus informējam, ka pirmsinkubāci-
jā pieteicās 17 fiziskas personas un uzņē-
mēji, kas vēlas pētīt un testēt savu biznesa 

ideju. 6 mēnešu ilgā posmā klients meklē 
atbilstošāko biznesa darbības modeli, pie-
dalās apmācībās, pēta tirgu, izstrādā biznesa 
plānu un saņem individuālas konsultācijas. 
No tiem tika atbalstīti 15 dalībnieki, tajā 
skaitā 3 ādažnieki. Vēršam uzmanību, ka 
nākamais uzsaukums, kad varēs iesniegt 
projekta pieteikumus, būs 2019. gada sep-
tembrī. Lūdzu sekojiet LIAA Siguldas biz-
nesa inkubatora aktivitātēm Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/LIAASigulda/   
un mājaslapā:   
http://inkubatori.magneticlatvia.lv/.
Vēlam veiksmi, jaunas idejas un eksporta 
tirgus iespējas mūsu uzņēmējiem!

Inita Henilane

Skolēni dodas iepazīt jauno uzņēmumu “ZipMama” Ādažos 

Lai veicinātu interesi par uzņēmējdarbību, 
Ādažos par tradīciju kļuvusi Jauno uzņē-

mēju atvērto durvju diena. Reizi mēnesī pie 
uzņēmējiem, kuri savu darbību sākuši ne-
sen, viesojas vecāko klašu skolēni. Ramona 
Greble un Aivis Greblis par sava uzņēmuma 
pirmsākumu sauc blūzīti, ko Ramona ērtā-
kai ikdienai uzšuvusi, kad piedzimis dēls: 
“Līdz ar mazā piedzimšanu mainījās dzīves 
skatījums uz vērtībām, radās ideja par savu 
uzņēmumu, par māmiņu apģērbu.” Šūšanas 
darbnīcā Ādažu centrā darbojas vien apmē-
ram pusgadu, par peļņu runāt esot pāragri, 
taču pirmie pasūtījumi no ārvalstīm jau esot 
saņemti. Ieguvēji no šādas skolēnu un uz-

ņēmēju tikšanās ir arī paši uzņēmēji. Jauno 
uzņēmēju tikšanos ar vecāko klašu skolē-
niem reizi mēnesī Ādažu Uzņēmēju biedrība 
organizē jau 2. gadu. Tikšanās ir brīvprātīga, 
un uz to ierodas tikai tie, kam tiešām inte-
resē uzņēmējdarbība. “Man patīk tas, ka te 
ir tā reālā situācija un ka var dalīties gan ar 
pozitīvajām, gan ar negatīvajām lietām, ko 
piedzīvo jaunie uzņēmēji un arī tādi, kas jau 
darbojas gadus 10. Tas arī iedvesmo un mu-
dina darboties,” atzīst Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas 12. klases audzēkne Estere Ebele. 

Pēc www.lsm.lv
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Atgādinām, ka Ādažu novada iedzīvotājiem
pieejams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums  

Vēl aizvien var novērot, ka Ādažu novada 
iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus izmet 
blakus slēgtajām atkritumu nojumēm 
daudzdzīvokļu māju pagalmos, lai gan ik-
vienam novada iedzīvotājam ir pieejams 
šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums 
Ādažu novada Kadagā, “Kadagas attīrī-
šanas ietaisēs”. Katrs “Eco Baltia vide” 
klients, uzrādot klienta numuru, gada lai-
kā bezmaksas var nodot 100kg lielgabarīta 
atkritumu, kā arī laikā pēc jaunā gada no-

dot svētku eglītes un adventes vainagus. 
Ja dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un jāno-
sauc sava dzīvesvietas adrese laukuma 
apsargam, bet tas ir tikai gadījumā, ja vē-
laties nodot lielgabarīta atkritumus (dīvā-
ni, matrači, skapji, gultas u.c.). Ja vēlaties 
nodot citus šķiroto atkritumu veidus, pie-
mēram, elektroiekārtas (piemēram, ledus-
skapjus), akumulatorus, baterijas, stikla 
pudeles, plastmasas iepakojumu u.c., varat 

tos nodot, neuzrādot 
personas apliecinošu 
dokumentu. Tāpat, sa-
skaņā ar Ministru ka-
bineta noteikumiem, 1 
persona jebkurā šķiro-
to atkritumu laukumā 
gadā var nodot kom-
plektu ar vieglajām 
auto riepām (neuzrā-
dot personas aplieci-
nošu dokumentu). At-
gādinām, ka laukumā 
ikviens Ādažu novada 
iedzīvotājs var nodot 
nevajadzīgās elektro-
iekārtas, auto riepas, 
papīru, kartonu, stik-
la pudeles un burkas, 
skārdenes, koka iepa-
kojumu, lampas, spul-
dzes, baterijas un aku-
mulatorus. Iedzīvotāji 

laukumā nevajadzīgas lietas var nodot bez 
papildu samaksas. 

Ja ir kādi jautājumi, aicinām sazināties 
ar “Eco Baltia Vide” pa bezmaksas tālr. 
8717 vai rakstīt info@vide.ecobaltia.lv.

Šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukuma darba laiks:
Otrdien 08.00–13.00
Trešdien 14.00–19.00
Piektdien 08.00–13.00
Sestdien 08.00–13.00

27. aprīlī – Lielā talka 2019! Talkas vietu reģistrācija www.talkas.lv jau sākusies!
Šā gada Lielā talka aizsāks 

jaunu desmitgadi ar jau-
nām vēsmām vides domā-
šanā, jo aicina ne tikai vākt 
atkritumus, bet arī, tos vā-
cot, šķirot. Tas jādara, lai 

veicinātu izpratni par plast-
masas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi 
uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi 
bīstamu atkritumu, kas rada augsnes pie-
sārņojumu un siltuma akumulāciju augs-
nē un ūdeņos. 
Zilie maisi – plastmasai, baltie – pārē-
jiem atkritumiem
Visi tiek aicināti talkas laikā šķirot, atdalot 
plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc 
talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas 
krāsas maisi. Zilie tiks paredzēti plastma-
sai, baltie – citiem atkritumiem. Aicinā-
jums talkotājiem būt atsaucīgiem un cen-
sties visiem kopīgiem spēkiem skaidrot šo 
aktivitāti. Tā palīdzēs arī saprast, cik dabā 
ir plastmasas atkritumu un kā rast adek-
vātāko risinājumu, sadarbojoties ar paš-
valdībām un citām institūcijām. Iedzīvo-

tāji aicināti aktīvi iesaistīties interaktīvajā 
piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē www.
talkas.lv mājaslapā. Iespējams, ka kādam 
šī piesārņoto vietu karte palīdzēs izšķirties 
par vietu, kur doties Lielās talkas rītā. Tal-
kas vietu reģistrācija www.talkas.lv uzsāk-
ta jau no 27. marta.
Riepas jānodod oficiālajos riepu nodoša-
nas punktos
Pavasaris ir laiks, kad arī transportlīdzek-

ļiem tiek mainītas gumijas kedas. Pēc 
Lielās talkas pieredzes un statistikas var 
secināt, ka auto riepas ir viens no biežāk 
atrastajiem atkritumiem dabā. Domājot 
par mūsu dabu, Latvijas nākotni un auto 
pastalu reinkarnāciju, iesakām riepas no-
dot oficiālajos riepu nodošanas punktos. 
www.talkas.lv ir pieejama informatīva kar-
te, kurā vari atrast kādu no sev tuvākajiem 
un ērtākajiem riepu nodošanas punktiem.
Kā pieteikt talkošanas vietu?
Jāiet mājaslapas www.talkas.lv sākumlapā 
esošajā kartē, jāieliek sarkanais punkts 
plānotajā talkas vietā, pēc tam jāklik-
šķina uz labajā pusē esošās zilās pogas 
PIETEIKT TALKU. Karti var pietuvināt, 
attālināt, pārbīdīt. Līdzko tas izdarīts, at-
veras reģistrācijas forma ar nepieciešama-
jiem laukiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais 
punkts nejauši ielikts kļūdaini, to var pār-
bīdīt, kamēr pieteikums vēl nav nosūtīts. 
Kad anketa aizpildīta, atliek vien gaidīt 
apstiprinājumu no Lielās talkas koordina-
tora! Plašāka informācija www.talkas.lv.

Iveta Grīviņa
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“Sprigulītis” nosvinējis pusgadsimta jubileju
Ādažos pusgadsimta jubileju nosvinējis leģendārais tautas deju 
(TDA) ansamblis “Sprigulītis”, kura koncertprogrammas jau 
pagājušā gadsimta 80. gados ierakstīja  Beļģijas, Francijas un 
Maskavas televīzijās. Vēl 
pirms atmodas “Sprigulī-
ša” dejotāji  uz ASV aizve-
da arī neatkarīgās Latvijas 
karogu. Ar bijušās TDA 
“Sprigulītis” un tagadējā 
SDK “Sprigulis” dejotā-
jas, stikla mākslinieces, 
vitrāžistes Ingunas Au-
deres izstādi “Sprigulīša” 
laika griežos” pusgadsim-
tu senā vēsture simbolis-
ki tika nodota  šodienas 
“Sprigulīša” dejotājiem, 
kuri joprojām nes 1975. 
gadā iegūto nosaukumu. 
Jaunais “Sprigulītis” vē-
lētos lepoties ar tikpat 
augstiem rezultātiem kā 
viņu priekšgājēji. “Jā, tāds 

ir mērķis – sasniegt līdzīgus mērogus, kādi bija vecajam “Spri-
gulītim”, kas pirms 30 gadiem braukāja pa visu pasauli un 
priecēja cilvēkus,” stāsta TDA “Sprigulītis” prezi-
dents Guntis Seleckis. No 2014. gada “Sprigulīti” 
vada Liene Kļaviņa, repetitors ir Henrijs Mu-
zikants. Jauniešu deju kolektīvs savu darbību 
uzsāka 1969. gadā, kad Maskavā izdomāts, 
ka augstāko sasniegumu izstādē jādejo arī 
tolaik slavenā Ādažu kolhoza dejotājiem. 
Pirmais brauciens gan esot izjucis, bet deju 

kolektīvs palicis. Ilgus gadus to vadījis horeogrāfs Imants Ma-
gone un repetitore  Marga Apsīte. Viņu vadībā arī sasnieg-
ti visaugstākie rezultāti. Kolektīvs dejojis  gan uz Operas un 

baleta teātra skatuves tepat 
Latvijā, gan apceļojis Vāci-
ju, Franciju, Angliju, ASV, 
Etiopiju, Vjetnamu, Kubu, 
Slovākiju, Horvātiju, Lie-
tuvu, Ungāriju, Somiju un 
citas valstis. Vienā šādā 
braucienā horeogrāfam 
radusies tiem laikiem tra-
ka ideja – aizvest uz ASV 
neatkarīgās Latvijas karo-
gu. “Galdnieki taisīja kātu, 
virpotājs – metāla savieno-
jumus, karogu paslēpām 
starp tērpiem, un tā mēs 
to aizvedām uz ASV. Mūsu 
uzstāšanās laikā uz skatu-
ves bija Latvijas karogs,” 
stāsta dejotājs Valērijs Bu-
lāns. Mūsdienās leģendārā 

“Sprigulīša” dejotāji savu mīlestību pret deju pauž  vidējās pa-
audzes un senioru deju kolektīvos “Sprigulis”. Kad uz “Sprigu-

līša” 40 gadu jubilejas koncertu tika aicināti kopā vecie 
dejotāji, atsaucība bija liela – prieks un vēlme dejot 

nebija zudusi – izveidojās vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Sprigulis”, kas pastāv jau 10 gadus. 
Trešo sezonu dejo senioru deju kolektīvs “Spri-
gulis”, kura sastāvu veido vecie “Sprigulīša” de-
jotāji.

Pēc Maijas Drunkas stāstījuma un LTV ziņām
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Enerģiska, pozitīva, spoža un atraktīva! 
Viņā ieklausās un viņu klausa! Spēj vadīt. 
Viņa ir Ādažu Kultūras centra vidējās pa-
audzes un senioru deju kolektīvu “Spri-
gulis” vadītāja Līga Lancmane. “Jau no 
mazotnes biju baigais žiperis, arī dejoša-
nā nesēdēju rezervistos,” atzīst Līga. Viņu 
allaž viegli pamanīt! Smaidīga, koša, 
sirsnīga, izstaro veselīgu pašapzinīgumu! 
No dejas apraksta radīt lielisku priekšne-
sumu palīdz arī Līgas meita Linda un vīrs 
Māris, jo abi dejo Līgas vadītajos kolektī-
vos. “Ģimene man ir liels atbalsts,” stāsta 
Līga. Ilgi šaubījusies, vai uzņemties vadīt 
deju kolektīvu “Sprigulis” pēc iepriekšējā  
vadītāja Jāņa Kalašinska traģiskās bojā-
ejas, taču kolektīvs iedrošinājis. Līgai ir 
nepieciešamā izglītība un varēšana. Un tā 
jau 7 gadus Līga vada arī kolektīvu, kurā 
pati savulaik dejojusi, skolojoties pie le-
ģendārā horeogrāfa Imanta Magones. 
“Deja – tā ir laime, deja – tas ir prieks!” 

Kas Jūs pašu saista dejā?
Deja liek iztaisnot muguru, pacelt zodu, iz-
riest krūtis, būt staltam un iznesīgam. Tā 
rāda, cik skaista ir latviešu kultūra. Visvai-
rāk saista dejas radīšanas process no brīža, 
kad tā ir uz papīra, līdz tā iemiesojas dzī-
vē… Sākumā deju izdejoju domās, tad lie-
ku izdejot vīram un meitai, lai saprastu, kā 
viss izskatīsies. Kad aizeju uz mēģinājumu, 
nevaru sākt pētīt materiālus, visam jābūt 
galvā un jāsāk mācīt!
Deja ir prieks
No kurienes jūsos tāda enerģija?
Tāda milzīga enerģija manī ir no bērnības, 
cik vien sevi atceros. Esmu dzimusi un au-
gusi Ādažos, mans tētis Dainis Virza arī te 
dzimis un uzaudzis. Mamma Hilda – kur-
zemniece, Ādažos ieprecējās. Skolas laikā 

biju klases vecākā, visu ko organizēju. Kā 
mazai meitenei vienmēr gribējās arī dejot. 
Sapņoju kļūt par balerīnu. Man bija tādas 
mīkstas plīša čībiņas, un mamma reizēm 
dusmojās: “Cik var tās čības pirkt!” Īkšķu 
vietās tās parasti bija cauras, jo staigāju uz 
pirkstgaliem! 6 gados mani aizveda uz deju 
nodarbībām Berģu kultūras namā pie As-
jas Dobeles, bijušas balerīnas. Enerģiskums 
laikam ir gēnos, mamma jaunībā bija ļoti 
enerģiska, strādāja par šefpavāri Ādažu 
ēdnīcā. Arī omīte, mammas mamma. Bū-
dama mājas saimniece, viņa pati ļoti daudz 
strādāja. Vēlāk piedzīvoja arī karu un re-
presijas. Izsūtījumā bija jāuztur trīs bērni, 
strādājot smagus darbus gan mežā, gan 
maizes ceptuvē, gan lopkautuvē. Omītē bija 
milzīgs izdzīvošanas spīts! Esmu daudz no 
viņas mācījusies. Tas nekas, ka nāk miegs - 
darbs ir jāizdara!
Dejojāt arī skolā?
Skolas laikā dejoju Lilitas Lērumas bēr-
nu deju kolektīvā, bet vidusskolas laikā – 
“Sprigulītī”. Gadu pirms sāku tajā dejot, 
“Sprigulītis” bija izcīnījis tautas deju an-
sambļa titulu. Imants Magone bija prasīgs 
un iemācīja cieņpilnu un nopietnu attiek-
smi pret skatuvi, deju, tautastērpu. Ja kāds 
darba dēļ reizēm nepaspēja uz mēģināju-
mu, Magone noteica – ja kādam vēl dzī-
vē ir kas svarīgāks par deju, varat pamest 
deju zāli. Es šodien tā neuzdrošinos teikt, 
jo mums nav tik daudz dejotāju. Esmu lai-
mīga par katru un visiem. Reizēm netiek 
te viens, te otrs, tad mēģinājumi notiek 
sestdienās vai svētdienās. Bet es saprotu, 
jo ir darbs, komandējumi, nav, kur atstāt 
bērnus… Ikdiena dara savu. Ādaži liekas 
tik lieli, lieli, bet, kur ir visi dejotāji? Īpaši 
vidējās paaudzes deju kolektīvā varētu būt 
kuplākas dejotāju rindas. 

Arī profesionālo izglītību ieguvāt deju 
specialitātē?
Jā, beidzu Ādažu astoņgadīgo skolu 1976.
gadā, un tā kā Ādažos nebija vidusskolas, 
devos uz Teikas vidusskolu. Pēc tās mācī-
jos Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
tehnikumā, ieguvu profesiju – kluba darbi-
nieks deju specialitātē. Arī ar vīru iepazi-
nos šajā tehnikumā. Viņš nāca no Kurze-
mes,  jaunībā dejoja tautas deju ansamblī 
“Venta” Kuldīgā. Mums, abiem studentiem, 
dejot “Sprigulītī” arī finansiāli bija ļoti vēr-
tīgi, jo pāris gadus Kauls maksāja 25 rubļus 
mēnesī. Studentiem tas bija liels atspaids! 
Kāpēc tālāk nestrādājāt šajā jomā?
Ādažu kultūras namā darbiniekus šajā 
jomā nevajadzēja, tāpēc aizgāju strādāt 
uz zvejnieku kolhozu “9. maijs”. Kolhoza 
Kultūras daļā organizēju pasākumus. Kad 
piedzima bērni, aizgāju no deju kolektīva. 
Likās, ka vairs neesmu tik skaista un piemē-
rota skatuvei. Pēc 7 gadiem, kas bija pavadī-
ti dejojot, iestājās 25 gadu pauze. Kad radās 
sava ģimene un gribējās dzīvot patstāvīgi, 
uz 10 gadiem aizgājām prom no Ādažiem. 
90. gadu sākumā situācija bija nestabila, 
piekritām apsaimniekot viena ārzemju lat-
vieša atgūto īpašumu Līgatnē. Tā bija abso-
lūta naturālā saimniecība. Kad vecāki kļuva 
nevarīgāki, izlēmām kopt nevis svešu zemi, 
bet atgriezties pie vecākiem Ādažos. 
“Sprigulīša” 40. jubileja 
Ar kādām izjūtām atgriezāties deju ko-
lektīvā pēc 25 gadiem?
Kad “Sprigulītis” svinēja 40. jubileju, pa-
rādījās sludinājums, ka tiek meklēti vecie 
dalībnieki. 2009. gada pavasarī mēs sa-
nācām kopā. Koncertā kopā nodejojot 3 
dejas, izjūtas bija tieši tādas pašas, kādas 

pirms 25 gadiem. Ja esi bijis uz skatuves 
un dejojis, to nevar aizmirst. Toreizējam 
vadītājam Jānim Kalašinskim jautājām, vai 
viņš būtu ar mieru vadīt vidējās paaudzes 
kolektīvu. Kad tikko sanācām, paši Jānim 
maksājām aldziņu. Vajadzēja sevi no jau-
na pierādīt. Nodejojām skati, mūs novēr-
tēja. Tālāk startējām kā Kultūras centra 
kolektīvs. Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
dejoju līdz 2012. gadam, kad Jānis aizgāja 

Deja
ir
laime!

Deja
ir
laime!

Spēcīga ģimene. Ar vīru Māri un meitas 
Lindas, un dēla Gata ģimenēm.
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no dzīves. Mēs visi bijām šokēti un izsisti 
no sliedēm. Pēc atvadīšanās no Jāņa do-
mājām, ko kolektīvam darīt tālāk… Līdz 
Dziesmu un Deju svētkiem bija atlicis gads. 
Un tā kolektīvs mēģināja mani iedrošināt, 
ka es to varētu, ka man ir attiecīga izglītī-
ba… Daudziem prasīju padomu. Kolektīvs 
man uzticējās. Tikām uz 2013. gada Deju 
svētkiem,  labi nodejojām, visu labi izdarī-
jām, bet vienlaikus šie svētki bija gan ļoti 
skaists, gan arī ļoti smags pārdzīvojums. Jo 
ne visi var būt Daugavas stadionā kolektīva 
priekšā, kad izsauc kolektīva vadītājus. Ne-
kad tādā lomā nebiju bijusi. Protams, biju 
uzstājusies kā dejotāja, bet šis bija pavisam 
citādi, kad nes kolektīva karogu un jāiet pa 
priekšu. Kamēr ir mēģinājumi, tik daudz 
kas notiek, bet tad ir fināls… Ar skumjām 

un prieku vienlaikus domāju, par ko man 
tas gods. Kādai šausmīgai traģēdijai bija jā-
notiek, lai es tur stāvētu kolektīva priekšā. 
Nekad ar mani nekas tāds nebija noticis. 
Ļoti skaisti un sāpīgi reizē… 
Dzimtas spēks
Par ko ikdienā sāp sirds un kas priecē?
Priecē, ka esam brīvi un varam būt brīvi 
savā garā, ka turam svētas latviskās tradī-
cijas. Kopjam un uzturam tās. Citi varbūt 
pasmaida – ak, tie pastalnieki, dancotā-
ji, bet, ja tradīcijas nekops un neturpinās, 
tās pazudīs.  Reizēm man ir neziņa par to, 
vai jauniešos sirds stāvēs pāri visiem kār-
dinājumiem, ko piedāvā jaunā tehnoloģiju 
pasaule. Mani uztrauc, kā jaunajā paaudzē 
radīt mīlestību pret dabu un pozitīvajām 
vērtībām. Mani ļoti bagātina daba, prie-
cē, ka mūsu mājas nav ciematā, kur vieni 
privātmājas vārtiņi atrodas pretī otriem. Ir 
plašums, meža ieloks, redzam un jūtam, kā 
daba mostas. Dzirdam, kā cīruļi trallina, kā 
meža baloži ūjina, kā pirmās vardes kurkst.  
Mazmeitiņa man jautāja: “Omīt, negribētu 
dzīvot Ādažu centrā vai Rīgā?” Atbildēju: 
“Emīlij, nē, kur ir vēl labāk, kā mums šeit! 
Zalktīti dīķī var paglaudīt, pavasari ieelpot, 
dzīvot un sajust dabu, tepat, blakus!”
Ar vīru kopā esat nodzīvojuši teju 40 ga-
dus. Kas ģimeni tur kopā?

Cieņa un ziedošanās otram. Ka vairāk 
domā nevis par sevi, bet otru. Pieņem otru. 
Arī kopīgas intereses un vērtības. Mums 
abiem ar vīru svarīgi gan domās, gan arī 
dzīvē uzturēt spēcīgu saikni ar saviem sen-
čiem, radiem. Svarīgi būt vienkāršiem, pa-
tiesiem, atvērtiem, nebūt alkatīgiem. Jāprot 
ziedoties un ziedot. Katru dienu sāku ar 
pateicību par to, kas man ir. Vakarā esmu 
pateicīga par dienu, kas ir pagājusi un lū-
dzu piedot, ja kaut kas nav izdevies. Ga-
diem ejot, sāc daudz ko novērtēt un aizdo-
māties. Varbūt nevajag grozu ar lielākajām 
rozēm, varbūt daudz vairāk prieka sniedz 
iespēja ieraudzīt pirmo pavasara asniņu… 
Kādi ir Jūsu vaļasprieki?
Ļoti patīk gatavot ēst, kādus gadus 5 pati 
mājās cepu rupjmaizi, kliņģerus, kūkas. 

Kādu brīdi atpakaļ audu lakatus, pītus 
uz rāmja, ne stellēm. Lakatu veidoša-
nas brīdī visi kreņķi un rūpes pazūd. 
Gribas, lai vide ap māju vienmēr ir sa-
kopta un skaista. Reizēm ravējot mu-
guriņa sāp, rokas tirpst, bet, ja, apejot 
ap māju, ir skaisti, milzīgs prieks! Pa-
tīk aiziet uz kādu skaistu koncertu. Es 
nekad savā dzīvē neesmu braukusi uz 
jūru ar sedziņu, lai pasauļotos. Manā 
skatījumā – velti nosists laiks. Ļoti 
gandarī, ja varu citus iepriecināt. Ja citi 
pie mums jūtas labi. Dejotāji pie mums 
viesojas vai nu sezonas noslēgumā, vai 
Ziemassvētkos.  Jānis Kalašinskis iedi-

bināja tradīciju visam kolektīvam Ziemas-
svētku laikā doties ķekatās. Mums ir teri-
torija, kur var bluķi vilkt, zupu uzvārīt…  
Reizēm arī Līgo svētkos dejotāji pie mums 
viesojas, jo ir taču Līgas!
Latvijas patriote
Esat Latvijas patriote?
Jā, mans tēvs arī bija izteiks Latvijas pat-
riots un īstens sirds cilvēks. No bērnības 
atceros, kā Ziemassvētku vakarā pavisam 
klusiņām klausījāmies “Amerikas balsi”, 
skanēja “Jūs bērniņi nāciet” un “Klusa 
nakts, svēta nakts”. Atmodas laikā tēvs vi-
sur bija pirmajās rindās. Mans brālis, kurš 
ir vecāks par mani, abi ar draugu uz skolu 
18. novembrī aizgāja baltos kreklos. Mam-
mu un tēti izsauca uz skolu. Viņi taisnojās, 
ka pēc skolas puikām bija jādodas fotogra-
fēties, tāpēc saposušies. Tēvs vienmēr kri-
tizēja sarkanos kaklautus, taču ņemt nost 
nelika, bet viņam vienmēr bija savs komen-
tārs par tiem. 
Kādas īpašības sevī un citos vērtējat vis-
augstāk? 
Pirmkārt, godīgumu. Otrkārt, pašaiz-
liedzīgumu. Tāpat – cilvēkam jābūt ļoti 
entuziastiskam savā darbā. Jāmīl ikviens 
darbs. Arī puķu dobe jākopj ar mīlestību. 
Ne tikai darbs, ko veic par maksu. Pat mā-
jas sakopšana jāveic ar mīlestību. Dejoša-

nā ļoti būtiska īpašība ir pacietība. Imants 
Magone to mums ļoti labi iemācīja. Tāpat 
– precizitāti un apzinīgumu. Toleranci pret 
otru cilvēku. Vecajiem dejotājiem tas liekas 
ļoti pašsaprotami, jo mums to iemācīja. 
Man šķiet, ka cilvēkam ir sevi jāupurē un 
jāziedo. Vispirms jāpadomā par kopējo la-
bumu un tad par sevi. Bieži man apkārtējie 
saka – tu vienmēr esi tik priecīga… Jā, es 
tiešām vienmēr cenšos būt priecīga, pat ja 
iekšēji gadās būt skumjai. Daudz vieglāk ar 
citiem sazināties, ja pats esi pozitīvs. Tāda 
es cenšos būt. 
Tiesa, deju kolektīva vadītājai jābūt arī 
stingrai…
Arī. Jāmāk novilkt robežas. Sākumā jau 
man likās, ka būs grūti, šaustīju sevi, do-
mājot par to, vai visu daru pareizi, man 
vēl joprojām reizēm par to jādomā. Esmu 
diezgan paškritiska, tomēr reizēm ir jāvar 
pateikt stingri. Tad manī parādās tas kur-
zemnieces raksturs. Tagad diezgan pie-
bremzēju sevi kādos izteikumos, jo jaunā-
kā paaudze to sevišķi ņem pie sirds, bet, 
kad paši bijām jauni un dejojām, nebija 
apspriežama doma, ka kaut ko no uzdotā 
var nepildīt. Kā vadītājs lika, tā jāizdara. 
Ja ir atbildīgi koncerti vai skates, tur jā-
parādās labākajiem. Šādās situācijās atse-
višķi dejotāji var uz mani apvainoties, bet 
man viss jāredz no malas. Ja ir koncerti, 
kur neviens mūs strikti nevērtē, visiem ir 
iespēja izdejot deju. Esot kolektīvā, būtis-
ka ir arī kopā būšana, ne tikai dejošana. 
Var palīdzēt tērpus atnest, izgludināt, 
sniegt jebkādu palīdzību. Būt kolektīvā – 
tas nenozīmē tikai uzkrāsot lūpas, nodejot 
deju un viss, tā ir kopā būšana. Ir cilvēki, 
kuri dejo mazāk deju, bet ir īsta kolektīva 
dvēsele. Var domāt: “Kāpēc to darīt? Man 
par to nemaksā!” Tādu nesavtību atalgo 
citādi, no augšas, no debesīm. Mēs neva-
ram visu pārvērst materiālās un taustā-
mās vērtībās, tās citas vērtības patiesībā ir 
daudz svarīgākas. 

Monika Griezne

Kopā ar S.Pujāti Latvijas Nacionālā kultūras 
centra profesionālās kompetences pilnvei-
des kursu  “Latviešu dejas skola 8” noslēgu-
ma pasākumā. Mācības notika laika periodā 
no 2016. gada 29. novembra līdz 2018. gada 
14. septembrim, 6 sesijās. Ar Ādažu novada 
domes finansiālu atbalstu Līgai bija izdevība 
atsvaidzināt sen gūtās zināšanas, kā arī ap-
gūt jaunas zināšanas, mācoties pie izcilāka-
jiem horeogrāfiem un pasniedzējiem.

Deju svētku noslēgumā, kolektīvs sumina savu 
lielisko vadītāju Līgu Lancmani!
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Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” jūnijā būs slēgta
Iepriekšējos mēnešos, informējot par 
projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes (ĀPII) energoefektivitātes paaug-
stināšana” (projekts) aktualitātēm un plā-
notajiem darbiem 2019. gada būvniecības 
sezonas laikā, tika ziņots, ka ĀPII “Strau-
tiņš” darbība no jūlija līdz oktobrim tiks 
organizēta Ādažu vidusskolas (ĀVS) “C” 
korpusā esošajās klašu telpās un blakus 
esošajā norobežotajā teritorijā, savukārt 
jūnijā bērniem, kuriem nebūs citu iespēju, 
pakalpojums tiks nodrošināts apvienotajās 
grupās blakus multihallei un multihallē 
ĀPII. Izvērtējot ĀPII personāla pieejamību 
vasaras mēnešos, kā arī minimāli nepiecie-

šamās pamatprasības pirmsskolas vecuma 
bērnu izglītības funkciju nodrošināšanai, 
tika pieņemts lēmums jūnijā Ādažu bēr-
nudārzu slēgt – “Strautiņš” šajā mēnesī 
šogad dosies ikgadējā atvaļinājumā. Sa-
protot, kādas neērtības tas rada vecākiem, 
lūdzam pieņemt minētos apstākļus ar iz-
pratni. Nelielu bērnu skaitu, kuriem nebūs 
citu iespēju, jūnijā varēs uzņemt Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestāde, tomēr vecā-
ki tiek lūgti pielāgoties jaunajiem apstāk-
ļiem un jūnijā ieplānot aktivitātes ārpus 
pirmsskolas izglītības iestādes. 
ĀPII “Strautiņš” pārcelšanās uz Ādažu 
vidusskolas telpām plānota jūnija beigās.

Lai pārrunātu projekta vispārīgos jau-
tājumus, kā arī ĀPII darbību vasaras un 
rudens mēnešos, 28. martā ĀPII tika no-
organizēta vecāku tikšanās ar bērnudārza 
un pašvaldības pārstāvjiem. Klātienē tika 
diskutēts par to, ka ĀVS ēkas, t.sk., tualešu 
un āra teritorijas pielāgošana pirmsskolas 
vecuma bērnu vajadzībām tiks veikta jūni-
jā, ĀPII pārcelšanās uz ĀVS telpām plāno-
ta jūnija beigās. ĀPII vadība rūpīgi izvēr-
tēja un jau šobrīd zina, kuras ĀVS telpas 
tiks atvēlētas pirmsskolas vecuma bērnu 
vajadzībām, kur un kā tiks organizēta ēdi-
nāšana, kā notiks bērnu gulēšana, kur tiks 
veiktas sportiskās aktivitātes u.tml. 
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ĀPII bērnu vešana ĀVS ēkā notiks tikai caur “C” korpusa ieeju, ĀPII vajadzībām paredzētās ĀVS telpas tiks norobežotas ar 
konstrukcijām un slēdzamām durvīm no pārējās ĀVS teritorijas (minimizējot skolēnu saskarsmes iespējas ar bērnudārza audzēkņiem). 
ĀVS “C” korpusa teritorija ar nožogojumu ir nošķirta no pārējās skolas teritorijas, nodrošinot ĀPII drošu un autonomu darbību skolas 
ēkā. Vecākus par to, kurā no ĀVS klasēm uzturēsies viņu bērni, atsevišķi informēs ĀPII administrācija. Tie, kuri vēlas 
personīgi iepazīties ar apstākļiem skolā, vienojoties ar savām skolotājām, var piedalīties 28.jūnijā – pārvākšanās dienā un palīdzēt 
skolotājām iekārtot savas grupiņas.

Šī gada 28. marta sanāksmes laikā vecāki 
izrādīja interesi arī dažādiem tehniskiem 
jautājumiem – kā tiks veikta ĀPII ēkas 
fasādes vienkāršotā atjaunošana. Lai 
sniegtu pilnvērtīgas atbildes uz būvpro-
jekta jautājumiem, pašvaldība aicināja 
ĀPII vadību izvērtēt, kad vecākiem būtu 
jānoorganizē atsevišķa sanāksme ar visu 

būvniecības procesā iesaistīto pušu pār-
stāvjiem – autoruzraugu, būvuzņēmēju, 
būvuzraugu un pašvaldību. Atgādinām, 
ka ĀPII siltināšanas būvprojektu 2017.
gadā izstrādāja SIA “Grand Eko”, kas 
arī veiks siltināšanas procesa autoruz-
raudzību. 21.03.2019. pašvaldība ar SIA 
“BūvKORE” noslēdza līgumu par ĀPII 

“Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršoto at-
jaunošanu, kas paredz, ka būvdarbi tiks 
veikti no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Šo-
brīd vēl tiek vērtēti iepirkumā “Atkārtots 
iepirkums – Ādažu pirmsskolas izglītī-
bas iestādes ēkas fasādes vienkāršotās 
atjaunošanas būvuzraudzība” iesniegtie 
piedāvājumi.

Ādažu vidusskolas telpu piemērošana bērnudārza vajadzībām

Tikšanās, lai pārrunātu ar ĀPII ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu 
saistītos būvprojekta jautājumus, tiks organizēta pēc līguma ar ĀPII ēkas 
fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzību noslēgšanas. Par tik-
šanās datumu un laiku tiks paziņots katrā grupiņā.

Inga Pērkone

NOVADĀ



Lepojamies ar mūsu kultūras cilvēkiem! 
Lepojamies ar mākslinieku Miķe-
li Fišeru, Latvijas Nacionālā kultūras 
centra dejas mākslas eksperti Marutu 
Alpu, komponistu, pianistu un kon-
certmeistaru Ivaru Krauci, bērnu dze-
joļu, pasaku un stāstu autori Māru Cie-
lēnu, gleznotāju Aiju Ausēju – Rudzīti, 
horeogrāfi, Vispārējo latviešu Dziesmu 
un Deju svētku virsvadītāju Taigu Lud-
boržu, diriģentu, mūzikas skolotāju, 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju 
svētku virsdiriģentu Eduardu Grāvīti, ho-
reogrāfu, Vispārējo latviešu Dziesmu un 
Deju svētku virsvadītāju Jāni Ērgli. Āda-
žu Kultūras centra Vēstures un mākslas 
galerijas bilžu kolāžas tagad papildinātas 
ar jauniem kultūras varoņiem, ar kuriem 
lepojamies! Mūsu kultūras cilvēku godi-

nāšana notika mākslinieka Miķeļa Fišera 
izstādes noslēgumā, kad tika izrādīta arī 
režisora Mārtiņa Grauda filma par Miķeli 
Fišeru “Kondoru kalve”. Paldies režisoram 
un filmas montāžas režisorei Inesei Kļavai 
par viesošanos Ādažu Kultūras centrā!

Monika Griezne
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29. aprīlī plkst. 18.00 vēsturnieces Elitas Pētersones grāmatas
“Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” atvēršanas svētki!

Kā spilgta lie-
cība piedzīvo-
tajam Ādažos 
cauri laikiem 
ir Ādažu no-
vada domes 
klajā laistā 
autores Eli-
tas Pēterso-
nes grāmata 
“Ādaži. Pa-
gātnes dialogs 

ar tagadni”. Tas ir dokumentu, arhīvu un 
vēsturisku liecību faktos balstīts darbs, 
bagātīgi papildināts ar vairāk nekā 250 fo-
togrāfijām. Grāmatā aplūkojami arī īpaši 
šim izdevumam veidotie mākslinieka Ni-
kifa zīmējumi.
Par ko vēsta grāmata?
Krāšņajā iespieddarbā atradīsiet faktus 
gan par pirmo apdzīvotību Ādažu terito-
rijā, gan mūsu senajiem vietvārdiem, gan 
leģendām apvīto Ādažu pili un neskaitā-
majām muižām. Lasītājs te varēs atklāt 

notikumus, kuri Ādažos risinājušies vēl 
pirms mūsu valstiskuma izveidošanās, 
dalīties priekā par dzīvi neatkarīgajā Lat-
vijā, uz mirkli pabūt kopā ar ļaudīm, ejot 
cauri svešām okupācijas varām, lai no jau-
na piedzīvotu atjaunoto Latviju. Apzinā-
simies savas dzīvesvietas pagātni! Ādažu 
vēstures stāsts nu ir pieejams ikvienam.
Kur grāmatu var iegādāties?
Grāmata iegādājama Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 
Gaujas ielā 33A, 1. stāvā. Grāmatas cena – 
10 eiro. 
Lūdzam ņemt vērā, ka Klientu apkalpo-
šanas centrā iespējams norēķināties tikai 
ar maksājumu karti.

Kur notiks atvēršanas svētki?
Grāmatas atklāšanas svētki un tikšanās 
ar grāmatas veidotājiem notiks 29. aprīlī 
plkst. 18.00 Ādažu Kultūras centra Vēs-
tures un mākslas galerijā, Gaujas ielā 33A. 
Atvēršanas svētkos grāmatu būs iespē-
jams arī iegādāties. 

Ādažu Kultūras centrs

Ādažu sešklašu pamatskolas bijušie au-
dzēkņi ar skolotāju Martu Drēziņu. Ap 
1930. gadu. Foto L. Drēziņš

Ādažu pagasta nams 1893. gadā. Māksli-
nieka Nikifa mūsdienās tapusi versija.

KULTŪRA
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Veselības veicināšanas aktivitātes aprīlī!
Aprīlī turpinās dažādas fiziskās veselības veicināšanas nodarbības 
pirmsskolas un skolas vecuma bērniem:

• 03.04., 10.04., 17.04., 
24.04. – Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādē 
“Strautiņš turpinās vis-
pārattīstošās vingroša-
nas nodarbības” pirms-
skolas vecuma bērniem.
• 05.04., 12.04., 19.04., 
26.04. – Kadagas pirms-
skolas izglītības iestādē 
“Mežavēji” turpinās rit-
mikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.
• 01.04., 08.04., 29.04. – Ādažu vidusskolā turpinās vispārattīstošās vingrošanas-ka-
lanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem.
Ādažu vidusskolā 08.04. un 30.04. notiks grupu nodarbības seksuālās un reproduktīvās 
veselības veicināšanai 12–14 gadus veciem skolēniem “Es neesmu bērns”, kuru ietvaros 
skolēniem tiek sniegtas pamatzināšanas par ķermeni un palīdzība izprast dažādas emo-
cijas, kuras tiek piedzīvotas pubertātes laikā. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka no-
darbībās tiek ievērotas drošības un ētikas prasības.

Sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasā-
kumiem un jaunumiem Ādažu novada do-
mes tīmekļvietnē un facebook.com kontā.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasāku-
mi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, 
ietvaros.

Inita Henilane

Aicinām vecākus, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām 
pieteikties uz atbalsta grupu nodarbībām
30.04.2019. no plkst. 18.00–20.00
20.05.2019. no plkst. 18.00–20.00
11.06.2019. no plkst. 18.00–20.00
20.08.2019. no plkst. 18.00–20.00
04.09.2019. no plkst. 18.00–20.00
18.09.2019. no plkst. 18.00–20.00
08.10.2019. no plkst. 18.00–20.00
29.10.2019. no plkst. 18.00–20.00
05.11.2019. no plkst. 18.00–20.00
19.11.2019. no plkst. 18.00–20.00
03.12.2019. no plkst. 18.00–20.00

Atbalsta grupu nodarbību mērķis ir morā-
la  un psiholoģiska  atbalsta sniegšana  bēr-
nu  un  jauniešu  ar  īpašām  vajadzībām  
vecākiem.
Nodarbības pasniegs praktizējoša psiholo-
ģe Iveta Aunīte.
Uz nodarbībām lūdzam pieteikties pa tālr. 
67997977 vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv
Nodarbības notiks Sociālajā dienestā, 
Gaujas ielā 13/15, Ādažos.

Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta pieteikums
Valsts Zivju fonda atbalsta saņemšanai

29. martā Ādažu novada 
dome Lauku atbalsta die-

nestā iesniedza projekta 
pieteikumu Valsts Zivju 
fonda atbalsta saņemša-
nai. Pasākuma “Zināt-

niskās pētniecības prog-
rammu finansēšana un 

līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātnis-
kajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot 
tādu iesniegto programmu un pētījumu 
finansēšanai, kuri pretendē uz finansēju-
ma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu 
finansējuma” ietvaros tika pieteikts pro-
jekts – “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram”, 

lai nodrošinātu ezera korektu apsaimnie-
košanu, t.sk. uzlabotu zivju resursus.

Laura Breidaka

Iesniegts projekta pieteikums Eiropas Reģionālā attīstības fonda
saņemšanai dienas aprūpes centra un rehabilitācijas centra izveidei
Ādažu novada dome 22. martā iesnie-
dza projekta “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai Ādažu novadā” pie-
teikumu Centrālajā finanšu un līgumu 
aģentūrā atbalsta saņemšanai no Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzekļiem. Projekta ietvaros plānots 
būvēt dienas aprūpes centru pieauguša-
jiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
un rehabilitācijas centru bērniem ar 

funkcionālās attīstības traucējumiem 
Attekas ielā 39, Ādažos. Projekta ko-
pējās izmaksas 625 523 eiro, tajā skaitā 
ERAF finansējums – 480 420 eiro, valsts 
budžeta dotācija – 13 624 eiro, pašval-
dības līdzfinansējums – 97 204 eiro un 
cits publiskais finansējums (snieguma 
rezerve) – 34 274 eiro. Dienas aprūpes 
centrā tiks nodrošināti sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas pakalpojumi, nodar-
bības sociālo prasmju attīstīšanai, izglī-

tojošas aktivitātes un brīvā laika pava-
dīšanas iespējas pilngadīgām personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, savu-
kārt rehabilitācijas centrā – rehabilitāci-
jas pakalpojumi bērniem ar funkcionāla 
rakstura traucējumiem.

Inita Henilane
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Paziņojums par nomas maksas palielināšanu mazdārziņu zemes nomai
Cienījamais nomniek!
2019. gada 1. aprīlī stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrīto-
šu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”, kas paredz jaunu nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām EUR 0,05 par 1m² gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 (bez PVN). 
Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, nomas maksas apmērs turpmāk tiks aprēķināts pēc šāda parauga (skatīt tabulā):

NOVADĀ

Gadījumā, ja Jūs kā nomnieks nepiekrī-
tat pārskatītajai nomas maksai, Jums ir 
tiesības vienpusēji atkāpties no nomas 
līguma, par to rakstiski informējot 
Ādažu novada domi vienu mēnesi ie-
priekš. Iesniegums līguma laušanai tādā 
gadījumā ir jāiesniedz domes Klientu 

apkalpošanas centrā (Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, 1. stāvā). 
Klientu apkalpošanas centra darba laiki:
P. 8.00 – 18.00;
O., T., C. 8.00 – 17.00,
P. 8.00 – 14.00
Līdz līguma izbeigšanai nomnieks mak-

sā nomas maksu atbilstoši pārskatītajai 
nomas maksai. 
Ja ir kādi papildu jautājumi, lūdzam 
zvanīt vai rakstīt Ādažu novada domes 
nekustamā īpašuma speciālista palī-
dzei Nadeždai Rubinai, tālr. 67 996 265, 
e-pasts: nadezda.rubina@adazi.lv.

Mazdārziņa platība, m² Nomas maksa gadā no 01.04.2019.
(bez PVN)

Nomas maksa gadā no 01.04.2019.
(ar PVN)

150 10,00 12,10
200 10,00 12,10
300 15,00 18,15
400 20,00 24,20
500 25,00 30,25
600 30,00 36,30
700 35,00 42,35
800 40,00 48,40

Jauna adrese, bet plāksnīte – veca? Kam jāmaina adreses plāksnīte?
Ādažu novadā 2019. gada 1. maijā stāsies 
spēkā grozījumi pašvaldības 2013. gada 22. 
oktobra saistošajos  noteikumos Nr.30 “Par 
teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”. 
Grozījumi nosaka vienota parauga viegli 
salasāmas īpašuma adreses numura zīmes 
standartu. Tiek ieviesti 3 adrešu plāksnī-
šu varianti – parastais (bez izmaiņām) un 
palielinātais (ja adresācijas objekta numurs 
satur 3 un vairāk simbolus (piemēram, “Al-
deru iela 104”), vai arī tā tiek izvietota uz 
lielizmēra ēkām. Visām no jauna izgatavo-
tām plāksnītēm jābūt uz atstarojoša fona, 
ļaujot viegli saskatīt adresi arī tumsā. 
Pārbaudiet savu adreses plāksnīti, jo par 
neesošu vai noteikumiem neatbilstošu 

adreses zīmes izmantošanu var piemērot 
administratīvo sodu līdz 350 EUR (juri-
diskam personām – līdz 1400 EUR). Nav jā-
maina plāksnītes, kas uzstādītas ēkām līdz 
1. maijam un atbilst noteikumu prasībām. 
Adreses plāksnītes īpašnieks var pasūtīt 

jebkurā uzņēmumā, kas specializējas plāk-
snīšu izgatavošanā. Pietiek vien nosaukt 
savu adresi un novadu, jo 
uzņēmumi paši zina katra 
novada prasības plāksnīšu 
izgatavošanai, noteikumi 
ir precīzi aprakstīti. Piemē-
ram, Garkalnes novadā ad-
resei jābūt uz tumši zaļa, bet 
Rīgā – uz tumši zila fona. 
Ādažu novadā adreses plāk-
snītei jābūt uz balta atsta-
rojoša fona ar melnas krā-
sas burtiem un cipariem. 
Dažkārt pie ēkām var re-
dzēt mākslinieciski izga-

tavotas vai 
citādi izdaiļotas īpašuma 
nosaukuma zīmes. Īpašnie-
ki var tās saglabāt, tomēr ir 
jābūt arī adreses plāksnītei, 
kas atbilst noteikumiem un 
ir izvietota tai paredzētajā 
vietā. 
Informācija daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem 
un citu lielizmēra ēku 
īpašniekiem. Par lielizmē-

ra ēku uzskata 3 un vairāk dzīvokļu māju, 
kā arī ēku, kuras sienas garums pārsniedz 
30m. Pie šādām ēkām jāizvieto lielizmēra 
adreses plāksnīte (32 x 44 cm). Plāksnīti 
dzīvokļu īpašnieku vārdā var pasūtīt arī 
mājas apsaimniekotājs. 

Lai plāksnītes maiņas process lielizmēra 
ēkām būtu pēc iespējas ērtāks, tam ir no-

teikts parejas periods 
– līdz 2020. gada 25. 
februārim.
Kam adreses plāk-
snīti izgatavos paš-
valdība? Ja jūsu ad-
rese 2018. gadā tika 
nomainīta pašvaldības 
veiktās adresācijas sa-
kārtošanas rezultātā, 
un jūsu ēka ir nodota 
ekspluatācijā, lūdzam 
sazināties ar domes 
nekustamā īpašuma 
speciālista palīdzi Na-

deždu Rubinu (tālr. 67 996 265, e-pasts 
nadezda.rubina@adazi.lv), un dome izgata-
vos jaunu adreses plāksnīti bez maksas.
Plašāk par adreses numura zīmes stan-
dartu un grozījumiem noteikumos – 
pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, 
sadaļā “Pašvaldība”/”Saistošie noteiku-
mi”, kā arī drukātā veidā ar tiem var ie-
pazīties Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā 
dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu 
novada bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
2019. gada sākumā mainīto adrešu sa-
rakstu lūdzam skatīties nākamajā lapā.

Nadežda Rubina
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Mainīto adrešu saraksts adrešu sakārtošanas ietvaros Ādažu novadā
Ekspluatācijā nodotām ēkām adreses ir iezīmētas zaļā krāsā. Šīm adresēm pašvaldība izgatavos adreses plāksnīti BEZ MAKSAS.

GAUJAS, LAUKU, SKUJU IELAS, ĀDAŽI
“Gundegas” Gaujas iela 32
Gaujas iela 32 Gaujas iela 42
Gaujas iela 34A Gaujas iela 44
Gaujas iela 34 Gaujas iela 46
Gaujas iela 34C Gaujas iela 48
Gaujas iela 36 Gaujas iela 50
Gaujas iela 36A Gaujas iela 52
Gaujas iela 36B Gaujas iela 54
Gaujas iela 36C Lauku iela 2
Lauku iela 2 Lauku iela 4
Gaujas iela 38 Gaujas iela 56
Gaujas iela 40 Gaujas iela 58
Gaujas iela 42 Gaujas iela 60
Gaujas iela 44 Gaujas iela 62
“Dadzīši” Gaujas iela 70
“Dadzīši 2” Gaujas iela 74
Gaujas iela 60 Gaujas iela 78
Gaujas iela 62 Gaujas iela 80
Gaujas iela 64 Gaujas iela 82
Gaujas iela 66 Gaujas iela 84
Gaujas iela 68 Gaujas iela 88
“Dzirnas” Koku iela 2
“Lejasgundegas” Skuju iela 20
80440080007 Gaujas iela 37
Gaujas iela 35 Gaujas iela 41

PUĶU IELA, ĀDAŽI
Draudzības iela 2A Puķu iela 1
Draudzības iela 12A Puķu iela 11
“Saulēni” Puķu iela 2
“Kalnēni” Puķu iela 6
“Veldres” Puķu iela 8
“Pļavziedi” Puķu iela 10
“Pļavmalas” Puķu iela 12
Puķu iela 36 Puķu iela 38
“Jaunrozes” Puķu iela 40

KATLAPU IELA, ĀDAŽI
“Katlapegles” Katlapu iela 5
“Meistari” Katlapu iela 9
Rīgas gatve 46A Katlapu iela 2
Rīgas gatve 46B Katlapu iela 4

GAUJMALAS IELA, ĀDAŽI
“Gaujaspūces” Gaujmalas iela 11 
80440080251 Gaujmalas iela 15 
“Druviņas” Gaujmalas iela 17 
“Gobas” Gaujmalas iela 19 
“Urgas” Gaujmalas iela 21
“Vīķi” Gaujmalas iela 23 
“Apsītes” Gaujmalas iela 25 
“Gaujmalas 2” Gaujmalas iela 27 
“Gaujmalas 1” Gaujmalas iela 29 
“Gaujmalas” Gaujmalas iela 31 

SMILGAS, ĀDAŽI
“Smilgas 1” Smilgu 6. līnija 1
“Smilgas 2” Smilgu 6. līnija 3  
“Smilgas 3” Smilgu 6. līnija 5
“Smilgas 7” Smilgu 5. līnija 8

“Smilgas 8” Smilgu 5. līnija 10
“Smilgas 9” Smilgu 5. līnija 12
“Smilgas 10A” Smilgu 6. līnija 13
“Smilgas 10”  Smilgu 6. līnija 15   
“Smilgas 100” Smilgu 1. šķērslīnija 31  
“Smilgas 115” Smilgu 2. šķērslīnija 30  
“Smilgas 132” Smilgu 2. šķērslīnija 23  
“Smilgas 130” Smilgu 2. šķērslīnija 21 
“Smilgas 129” Smilgu 2. šķērslīnija 17  
“Smilgas 126” Smilgu 2. šķērslīnija 13  
“Smilgas 125” Smilgu 2. šķērslīnija 11  
“Smilgas 124” Smilgu 3. šķērslīnija 10 
“Smilgas 21” Smilgu 5. līnija 1
“Smilgas 12”  Smilgu 5. līnija 3
“Smilgas 13”  Smilgu 5. līnija 5
“Smilgas 14”  Smilgu 5. līnija 7
“Smilgas 15”  Smilgu 5. līnija 9
“Smilgas 16”  Smilgu 5. līnija 11
“Smilgas 17”  Smilgu 5. līnija 13
“Smilgas 19”  Smilgu 5. līnija 15
“Smilgas 20”  Smilgu 5. līnija 17
“Smilgas 4” Smilgu 5. līnija 2
“Smilgas 5” Smilgu 5. līnija 4
“Smilgas 6” Smilgu 5. līnija 6
“Smilgas 133A” Smilgu 1. līnija 1
“Smilgas 133” Smilgu 1. līnija 3
“Smilgas 134” Smilgu 1. līnija 5
“Smilgas 135” Smilgu 1. līnija 7
“Smilgas 136” Smilgu 1. līnija 9
“Smilgas 137” Smilgu 1. līnija 11
“Smilgas 138” Smilgu 1. līnija 13
“Smilgas 80”  Smilgu 1. līnija 4
“Smilgas 81” Smilgu 1. līnija 6
“Smilgas 82”  Smilgu 1. līnija 8
“Smilgas 83”  Smilgu 1. līnija 10
“Smilgas 84”  Smilgu 1. līnija 12
“Smilgas 78”  Smilgu 2. līnija 17
“Smilgas 70”  Smilgu 2. līnija 1
“Smilgas 71” Smilgu 2. līnija 3
“Smilgas 72”  Smilgu 2. līnija 5
“Smilgas 73”  Smilgu 2. līnija 7
“Smilgas 74”  Smilgu 2. līnija 9
“Smilgas 75”  Smilgu 2. līnija 11
“Smilgas 76”  Smilgu 2. līnija 13
“Smilgas 77”  Smilgu 2. līnija 15
“Smilgas 60” Smilgu 2. līnija 2
“Smilgas 61”  Smilgu 2. līnija 4
“Smilgas 62”  Smilgu 2. līnija 6
“Smilgas 63”  Smilgu 2. līnija 8
“Smilgas 64”  Smilgu 2. līnija 10
“Smilgas 65”  Smilgu 2. līnija 12
“Smilgas 66”  Smilgu 2. līnija 14
“Smilgas 67” Smilgu 2. līnija 16
“Smilgas 69” Smilgu 2. līnija 18
“Smilgas 50” Smilgu 3. līnija 1
“Smilgas 51” Smilgu 3. līnija 3
“Smilgas 52” Smilgu 3. līnija 5

“Smilgas 53” Smilgu 3. līnija 7
“Smilgas 54” Smilgu 3. līnija 9
“Smilgas 55” Smilgu 3. līnija 11
“Smilgas 56” Smilgu 3. līnija 13
“Smilgas 57” Smilgu 3. līnija 15
“Smilgas 58” Smilgu 3. līnija 17
“Smilgas 41” Smilgu 3. līnija 2
“Smilgas 42” Smilgu 3. līnija 4
“Smilgas 43” Smilgu 3. līnija 6
“Smilgas 44” Smilgu 3. līnija 8
“Smilgas 46” Smilgu 3. līnija 12
“Smilgas 47” Smilgu 3. līnija 14
“Smilgas 48” Smilgu 3. līnija 16
“Smilgas 49” Smilgu 3. līnija 18
“Smilgas 31” Smilgu 4. līnija 1
“Smilgas 32” Smilgu 4. līnija 3
“Smilgas 33” Smilgu 4. līnija 5
“Smilgas 34” Smilgu 4. līnija 7
“Smilgas 35” Smilgu 4. līnija 9
“Smilgas 36” Smilgu 4. līnija 11
“Smilgas 37” Smilgu 4. līnija 13
“Smilgas 38” Smilgu 4. līnija 15
“Smilgas 39” Smilgu 4. līnija 17
“Smilgas 40” Smilgu 4. līnija 19
“Smilgas 22” Smilgu 4. līnija 4
“Smilgas 23” Smilgu 4. līnija 6
“Smilgas 24” Smilgu 4. līnija 8
“Smilgas 25” Smilgu 4. līnija 10
“Smilgas 26” Smilgu 4. līnija 12
“Smilgas 27” Smilgu 4. līnija 14
“Smilgas 28” Smilgu 4. līnija 16
“Smilgas 29” Smilgu 4. līnija 18
“Smilgas 30” Smilgu 4. līnija 20
“Smilgas 86” Smilgu 2. šķērslīnija 2
“Smilgas 89” Smilgu 1. šķērslīnija 5
“Smilgas 90” Smilgu 2. šķērslīnija 8
“Smilgas 88” Smilgu 2. šķērslīnija 4
“Smilgas 91” Smilgu 1. šķērslīnija  9
“Smilgas 92” Smilgu 2. šķērslīnija 14
“Smilgas 107” Smilgu 2. šķērslīnija 12 
“Smilgas 93” Smilgu 2. šķērslīnija 16 
“Smilgas 94” Smilgu 1. šķērslīnija 17 
“Smilgas 110” Smilgu 2. šķērslīnija 18 
“Smilgas 111” Smilgu 1. šķērslīnija 19 
“Smilgas 95” Smilgu 2. šķērslīnija 22 
“Smilgas 96” Smilgu 1. šķērslīnija 23  
“Smilgas 112” Smilgu 2. šķērslīnija 24  
 “Smilgas 97” Smilgu 1. šķērslīnija 25
 “Smilgas 98”  Smilgu 1. šķērslīnija 29
 “Smilgas 99” Smilgu 1. šķērslīnija 29
“Smilgas 113” Smilgu 2. šķērslīnija 26
“Smilgas 114” Smilgu 2. šķērslīnija 28
“Smilgas 117” Smilgu 2. šķērslīnija 1
“Smilgas 119” Smilgu 2. šķērslīnija 3
“Smilgas 120” Smilgu 3. šķērslīnija 6
“Smilgas 122” Smilgu 3. šķērslīnija 8
“Smilgas 118” Smilgu 3. šķērslīnija 4

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
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“Kazenes” Rīgas gatve 4
Rīgas gatve 2 Jaunkūlu iela 32
Rīgas gatve 2A, Rīgas gatve 8
Rīgas gatve 4 Rīgas gatve 12
Rīgas gatve 4A Rīgas gatve 14
Rīgas gatve 6 Rīgas gatve 16
Rīgas gatve 8 Rīgas gatve 22
Rīgas gatve 10A Rīgas gatve 26
Rīgas gatve 10 Rīgas gatve 30
Rīgas gatve 12 Rīgas gatve 34
Rīgas gatve 14 Rīgas gatve 36
Rīgas gatve 16 Rīgas gatve 40
Rīgas gatve 18 Rīgas gatve 42
Rīgas gatve 20 Rīgas gatve 44
Rīgas gatve 22 Rīgas gatve 48
Rīgas gatve 24 Rīgas gatve 50
Rīgas gatve 26 Rīgas gatve 52
Rīgas gatve 28 Rīgas gatve 56
Rīgas gatve 28A Gaujas iela 2A

Rīgas gatve 28B Gaujas iela 2B
Rīgas gatve 30 Rīgas gatve 60
Rīgas gatve 30A Rīgas gatve 62
Rīgas gatve 32 Rīgas gatve 64
Rīgas gatve 34 Rīgas gatve 68
Rīgas gatve 36 Rīgas gatve 72
Rīgas gatve 38 Rīgas gatve 76
Rīgas gatve 40 Rīgas gatve 78
Rīgas gatve 40A Rīgas gatve 80
Rīgas gatve 42 Rīgas gatve 82
Rīgas gatve 44 Rīgas gatve 84
Rīgas gatve 44A Rīgas gatve 88
Rīgas gatve 46 Rīgas gatve 90
Rīgas gatve 48 Rīgas gatve 92
Rīgas gatve 48A Rīgas gatve 94
Rīgas gatve 50 Rīgas gatve 98
Rīgas gatve 52 Rīgas gatve 100
Rīgas gatve 54 Rīgas gatve 102
Rīgas gatve 56 Rīgas gatve 104

Rīgas gatve 58 Rīgas gatve 112
Rīgas gatve 60 Rīgas gatve 114
Rīgas gatve 62 Rīgas gatve 116
Rīgas gatve 64 Rīgas gatve 118
Rīgas gatve 66 Rīgas gatve 120
Rīgas gatve 68 Rīgas gatve 122
Rīgas gatve 70 Rīgas gatve 126
Rīgas gatve 72 Rīgas gatve 128
Rīgas gatve 74 Rīgas gatve 130
Rīgas gatve 76 Rīgas gatve 132
Rīgas gatve 78 Rīgas gatve 134
Rīgas gatve 80 Rīgas gatve 136
Rīgas gatve 82 Rīgas gatve 138
Rīgas gatve 84 Rīgas gatve 140
Rīgas gatve 88 Rīgas gatve 146
Ēka 80440040379002 Rīgas gatve 148
Ēka 80440040059008 Rīgas gatve 150
Rīgas gatve 88A Rīgas gatve 146
Rīgas gatve 90 Rīgas gatve 152

Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Iepriekšējā adrese Jaunā adrese Iepriekšējā adrese Jaunā adrese
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Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas peldētājas iegūst 9 medaļas

Lepojamies ar mūsu jaunajām sportistēm! Ādažu Bērnu un jau-
natnes sporta skolu nedēļas nogalē aizvadītajā Valmieras Bērnu 

sporta skolas atklātajā čempionātā peldēšanā pārstāvēja 7 skolas 
sportisti, izcīnot 9 medaļas:
! Agnese Groza ieguva 1. vietu gan peldēšanas distancē 200m 
brīvajā stilā, gan 100m tauriņstilā.
! Anabella Veržbicka ieguva 2. vietu peldēšanas distancē 50m 
uz muguras, 3. vietu 100m kompleksā un arī 100m brīvajā stilā.
! Laura Anna Matjuhina ieguva 2. vietu distancē – 100m brasā 
un 3. vietu, peldot 100m uz muguras.
! Anna Kate Zbitkovska ieguva 3. vietu, peldot 200m kompleksā 
un 3. vietu – 100m tauriņstilā.

Monika Griezne

Ādažu vidusskolas 3x3 basketbola komanda
uzvar 3x3 basketbola Latvijas skolu kausa 3. posmā
Prieks un lepnums par mūsu sportiska-
jiem jauniešiem! Ādažu vidusskolas 3x3 
basketbola komanda guvusi uzvaru 3x3 
basketbola Latvijas skolu kausa 3. posmā 
U16 vecuma grupā!
Septiņu komandu konkurencē pārlie-
cinoša uzvara un ceļazīme uz fināltur-

nīru, kas 23. aprīlī norisināsies Rīgā, 
Mežaparka sporta kompleksā. Paldies 
Mārcim Osim, Edijam Endijam Eglītim, 
Mārtiņam Didzim Gailim un Klāvam 
Gailītim. Lepojamies ar sasniegumu un 
turēsim īkšķus 23. aprīļa finālā. 

Ādažu vidusskola

27. aprīlī – Vējupes festivāls “Pavasaris 2019”
Vējupes festivālā – aktīvas un jautras kopīga laika pavadīšanas iespējas vi-
sas dienas garumā! Galvenais ir piedalīties un gūt prieku, tādēļ pasākuma 
laikā norisināsies aktivitātes dažādām gaumēm un sagatavotības līmeņiem. 
Festivāla noslēgumā – brīvdabas diskotēka kopā ar DJ Egonu Reiteru.
Dienas sporta aktivitāšu programmā būs stafešu skrējiens “Apkārt Vējup-
ei”, komandu pieteikuma veidlapas uz e-pastu: arnis.rozitis@adazi.lv jāie-
sūta līdz 24. aprīļa plkst. 17.00. Piesakoties elektroniski, U10–U18 grupu 
komandām un senioru grupu komandām dalība skrējienā ir bez maksas; 
vispārējās grupas komandām – 10 eiro. Piesakoties klātienē sacensību 
dienā, U10 – U18 grupu komandām un senioru grupu komandām dalība 
sacensībās ir 10 eiro, vispārējās grupas komandām – 15,00 eiro. Maksā-
jums par dalību skrējienā jāiemaksā Ādažu novada domes bankas kontā 
LV25HABA0551003329868 līdz trešdienai, 24.04.2019. plkst.17.00, maksā-
juma mērķi norādot “27.04.2019. Stafete, komandas nosaukums”. Koman-
du reģistrācija sacensību dienā no plkst. 10.00. Ar pilnu sacensību noli-
kumu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Sports.

SPORTS
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Ādažu Pašvaldības policija sarūpējusi “pulkstenīšus”
Lai iedzīvotājiem atvieglotu papildzī-
mes “Stāvēšanas ilgums” izpildi Ādažu 
centrā, Ādažu pašvaldības policija sarū-
pējusi “pulkstenīšus” jeb laika rādītājus, 
kas iedzīvotājiem bez maksas pieejami 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (Gaujas ielā 33A), 
Ādažu poliklīnikā (Gaujas ielā 13/15), 
Sociālajā dienestā (Gaujas ielā 13/15) un 
Pašvaldības policijā (Depo ielā 2). Atgā-
dinām, ka vairākās autostāvvietās Ādažu 

centrā ir izvietota ceļa zīmes “Stāvvieta” 
papildzīme “Stāvēšanas ilgums” – Rīgas 
gatvē 28A, Gaujas ielā 13/15, Gaujas ielā 
11. Novietojot automašīnu šādi apzīmētā 
stāvvietā, autovadītājam ir pienākums 
salonā pie priekšējā stikla novietot in-
formāciju par laiku, kad automašīna ir 
novietota stāvvietā. Ja autovadītājam nav 
speciāla laika rādītāja, norādi var uz-
rakstīt uz lapiņas.

Laima Jātniece

NOVADĀ

Pieejams pilnvarotais e-pakalpojums
Valsts pārvaldes vie-
notajā klientu apkal-
pošanas centrā Ādažos 
ir pieejams “pilnvaro-
tais e-pakalpojums”, 

lai elektroniskos valsts pakalpojumus varētu izmantot arī tie 
iedzīvotāji, kuri nedarbojas digitālajā vidē un nevar izman-
tot jauno tehnoloģiju priekšrocības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā-
jusi jaunu e-pakalpojumu pieprasīšanas kanālu “pilnvarotais 
e-pakalpojums”, ko no 1. marta izmanto Valsts pārvaldes vie-
notā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) darbinieki, fizis-
kas personas vārdā piesakot e-pakalpojumus uz speciālpilnva-
ras pamata. “Pilnvarotā e-pakalpojuma” pieteikšanas funkcija 
jeb “e-asistenta” funkcija klientu apkalpošanā, uzlabo pakalpo-
jumu pieejamību fiziskām personām, kurām nav pieejami elek-
troniskās identifikācijas līdzekļi: banku identifikācija, eID kar-
te, “e-paraksts karte”, “e-paraksts mobile” lietotne. “Pilnvarotā 
e-pakalpojuma” funkcionalitāti var izmantot valsts pārvaldes 

e-pakalpojumu pieteikšanai, kuru sniegšana pakalpojuma pie-
prasīšanas gaitā nav saistīta ar maksājumu veikšanu vai pāreju 
no pakalpojumu portāla uz pakalpojuma turētāja tīmekļvietni. 
Izmantojot “pilnvaroto e-pakalpojumu”, ir iespējams pieteikt 
19 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpo-
jumus, kas iekļauti VPVKAC minimālajā pakalpojumu grozā. 
Lai pieteiktu e-pakalpojumu klienta vārdā, izmantojot “piln-
varoto e-pakalpojumu”, VPVKAC darbiniekam ir jāsaņem 
klienta rakstveida atļauja jeb speciālpilnvara, kuras veidlapa 
ir pieejama katrā VSAA pakalpojuma kartiņā. Speciālpilnvaru 
aizpilda divos eksemplāros, viens eksemplārs paliek VPVKAC, 
otrs eksemplārs tiek nodots klientam. Pakalpojuma sniegša-
nu nodrošina tikai pēc speciālpilnvaras saņemšanas. Jebkurus 
fizisko personu datus Ādažu novada dome izmanto atbilstoši 
privātuma politikai un normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja 
VPVKAC klientam ir pieejami elektroniskās identifikācijas lī-
dzekļi, VPVKAC darbinieki klientam sniedz metodisku atbal-
stu e-pakalpojuma pieteikšanā portālā www.latvija.lv.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informācijas

Pašvaldības policija atgādina –
kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi!
Ik pavasari iedzīvotāji apkopj savu īpa-
šumu teritorijas, diemžēl daļa sakopšanu 
veic ar kūlas dedzināšanu. Pašvaldības 
policija atgādina – kūlas dedzināšana ir 
administratīvi sodāma rīcība, turklāt tā 
apdraud cilvēku īpašumus, veselību un 
dzīvību! Cilvēki kļūst arvien informētā-
ki, taču joprojām atrodas arī bezatbildīgi 
zemes īpašnieki, kuri pērno zāli mēģi-
na “sakopt” ar uguns liesmu palīdzību. 
Ādažu novada domes saistošo notei-
kumu Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un 
būvju uzturēšanu” 11.1. punktā skaidri 
ir noteikta regulāra teritorijas sakopšana 
– tīrības uzturēšana, t.sk. regulāra zālā-
ju un zālienu pļaušana, kā arī nopļautās 
zāles savākšana un izvešana, ievērojot 
kopšanas teritoriju klasifikācijas kate-
gorijās noteiktās prasības. Nenopļauta 
zāle nākamajā gadā (pēc veģetācijas ak-
tīvā posma, izkalstot zālājam) kļūst par 
sausu, ugunsbīstamu kūlu. Atbildība ir  

paredzēta LAPK 51. panta otrajā daļā. 
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu 
neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos, var tikt pie-
mērots naudas sods fiziskām personām 
no 140 līdz 700 euro, bet juridiskām per-
sonām – no 700 līdz 2900 euro.
Pašvaldības policija aicina baudīt sil-
tos laikapstākļus bez pārmērīgas alko-
hola lietošanas
Vēlreiz un vēlreiz atgādinām, ka siltos 
laikapstākļus var baudīt bez alkohola 
pārmērīgas lietošanas, turklāt pārmē-
rīga alkohola lietošana ir viens no gal-
venajiem riska faktoriem pasaulē, kas 
negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību un 
apdraud arī apkārtējo veselību un dro-
šību. Alkohols ir apreibinoša viela, kas 
var izraisīt atkarību. Alkohola lietošana 
vairākkārt palielina mirstības risku arī 
no ārējās iedarbības sekām, piemēram, 
transporta negadījumiem, tīša paškaitē-

juma vai vardarbības, noslīkšanas, no-
salšanas, ugunsgrēkiem vai saindēšanās 
ar alkoholu. 
Sargiet sevi un savus mīļos! 
Ādažu pašvaldības policijā pirma-
jā ceturksnī saņemtas 744 ziņas, kas 
saistītas ar sabiedriskās kārtības pār-
kāpumiem. Izķerti 12 klaiņojoši dzīv-
nieki. Sastādīti 50 administratīvā pār-
kāpuma protokoli. Par ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu sastādīti 114 
administratīvā pārkāpuma protokoli 
– lēmumi. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonā-
kušām 23 personām sniegta palīdzība.
Lūdzam Ādažu novada iedzīvotājus 
būt vērīgiem un informēt par likum-
pārkāpumiem Ādažu pašvaldības po-
liciju  pa tālruņiem – 67997005 vai 
27762020.

O. Feldmanis,
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks

Veikta Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) 
Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija
Ar Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta lēmumu Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016–2022) Rīcības plāna 
un Investīciju plāna aktualizāciju” ir aktualizēts Attīstības programmas 2016.–2022. gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns.
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Saksofonu kvintetam 1. vieta kameransambļu konkursā! 
22. martā Nīcā notika IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru du-
etu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls. Ādažu Mākslas un mūzikas skolu 
šajā konkursā pārstāvēja saksofonu kvintets, kas Viendabīgo kameransambļu katego-
rijā ieguva 1. vietu!
Apsveicam ansambļa dalībniekus: Katrīnu Kapitonovu, Edi Monu Kraukli, Elzu Du-
pužu, Paulu Ģērmani, Henriju Brantu, skolotāju Jeļenu Kovaļenko-Bebrišu ar uzvaru, 
novēlam panākumus arī turpmākajos konkursos! 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Lielie lasīšanas svētki 2019
9. martā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas veicināšanas programmas noslēguma pasākums – 
“Lielie lasīšanas svētki”. Noslēguma pasākums notika LNB Ziedoņa zālē, kur  tika nosaukti lasītāju 
iecienītāko grāmatu top 3 un sveikti grāmatu autori, tulkotāji, ilustratori un izdevēji. Pēc pasākuma 
oficiālās daļas mazākie lasīšanas eksperti 5+ un 9+ varēja noskatīties  leļļu izrādi par Diegabiksi. 
Pēc izrādes bērniem tika piedāvāta īpaša muzeju programma un Ādažu bibliotēkas pārstāvjiem bija 
iespējā aplūkot Latvijas Kara muzeja ekspozīcijas. Šogad 114 Latvijas publiskās bibliotēkas sagaidīja 
patīkams pārsteigums no Latvijas uzņēmuma “Brain Games”, kas dāvina jauno ģimenes galda spēli 
“Šurpu turpu”. Liels prieks, ka arī Ādažu bibliotēka ir viena no tām, kas saņēma šo spēli!

Lelde  Veinberga

Zini kādu, kuram patīk grāmatas, bet nevar pats tās izlasīt? Ādažu bibliotēka, sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotē-
ku, piedāvā klausīties populārāko, interesantāko un izklaidējošāko literatūru audio formātā! Par pakalpojuma pieeja-

mību interesēties Ādažu bibliotēkā.
Zvani Ādažu bibliotēkai un piesakies! Tālr. 67996266

Izstādes un pasākumi martā Ādažu bibliotēkā
Abonementā
• Izstāde “No sapņa uz īstenību”
Dzejniecei, rakstniecei Ainai Zemdegai – 95 
(1924–2006)
• Izstāde “Monumentalitāte, lakonisms,
mēroga un attiecību skaidrība”  
Tēlniekam Kārlim Zemdegam – 125 (1894–1963)
• Izstāde “Brīnums, kam nav beigu”
Izcilajam Holivudas komiķim un režisoram
Čārlijam Čaplinam – 130 (1889–1977)
• Izstāde  “Radošas enerģijas noslēpums” 
Krievu izcelsmes amerikāņu rakstniekam
Vladimiram Nabokovam – 120 (1899–1977)

Lasītavā
• Izstāde “Klausījos, brīnījos,

Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā”

Lieldienu tradīcijas, ticējumi, godi
• “Bibliotēkas dialogs ceļā uz pārmai-
ņām”
22. – 28. aprīlis – Bibliotēku  nedēļa
• Aprīlis – Monētu dienas bibliotēkās
Virtuālā spēle “Izzini Latvijas monē-
tās iekaltās kultūrzīmes!”
www.letonika.lv

Bērnu literatūras nodaļā
• Izstāde “Pasaku pasaules bur-
vība”
Rakstniekam Jānim Širmanim – 
115 (1904–1992)
• Izstāde “Grāmatu prieks pa-
saulē”
2. aprīlis – Starptautiskā bērnu 
grāmatu diena 
• “Palasīsim kopā!”
Rīts mazajiem lasīšanas veicinā-
šanas projekta “Mūsu mazā bib-
liotēka” dalībniekiem

             Ādažu bibliotēkā iespēja lasīt audiogrāmatas!

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” noslēgusies!
Varam skatīt Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” Latvijas Nacionālās bibliotēkas apko-
potos un izstrādātos  rezultātus, kas  publicēti www.lasamkoks.lv! Paldies visiem Ādažu bibliotēkas čaklajiem  Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas 2018  dalībniekiem! Uz tikšanos nākamajā žūrijā!

Grāmatu  vērtējumu TOP  3 katrai vecuma grupai!
9+

1. Hokons Ēvreoss “Brūne”, Pētergailis
2. Salla Simuka “Sirdsmāsas”, Zvaigzne ABC
3. Mihaels de Koks, Kristīne Ārstena “Kā vecmamma vislaik 
samazinājās”, Pētergailis

11+
1. Kristīne Hamilla “Vislabākās zāles”, Lietusdārzs
2. Aivars Kļavis “Melnais akmens”,  Zvaigzne ABC
3. Pēters Brūveris, Indra Brūvere, Zane Brūvere “Brūveri brū-
vē”, Pētergailis

15+
1. Keisija Vesta “P.S. Tu man patīc”, BaibaBooks
2. Kerija Drūrija “Septītā kamera”, Jāņa Rozes apgāds
3. Somans Čainani “Labā un Ļaunā skola”, Zvaigzne ABC

Vecāku žūrija
1. Andžela Naneti “Mans vectēvs bija ķiršu koks”, Jāņa Rozes 
apgāds

2. Inguna Ula Cepīte “Ulsiks”, Dienas Grāmata
3. Kai Āreleida “Pilsētu dedzināšana”, Latvijas Mediji

5+
1. Marianna Dibika “Pastnieks Pele”, Jāņa Rozes apgāds
2. Veronika Kaplāna, Greguārs Mabīrs “Kā vilku piemin, tā 
vilks klāt”, Latvijas Mediji
3. Tia Selli “Mia ir priecīga”, Jāņa Rozes apgāds

KULTŪRA
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Ādažu jauktais koris “Saknes” UNESCO pasaules kultūras mantojuma festivālā
No šī gada 4. līdz 10. martam Ādažu Kul-
tūras centra jauktais koris “Saknes” pieda-
lījās 74. Mandeļkoku ziedēšanas festivālā 
Agridžento (Sicīlija), Itālijā. Šajā festivālā 
katru gadu pulcējas kolektīvi no UNESCO 
Pasaules kultūras mantojuma valstīm, lai 
nedēļas garumā kopīgi svinētu UNESCO 
Pasaules kultūras mantojumā iekļauto 
tautas mūziku un deju fenomenus. Šogad 
festivālā piedalījās 22 dažādi kolektīvi no 
15 valstīm. Koris “Saknes” šajā festivālā 
pārstāvēja latviešu kordziedāšanas tra-
dīciju. Šīs nedēļas laikā koris piedalījās 6 
koncertos, 3 festivāla dalībnieku gājienos 
Agridžento pilsētas ielās, kā arī kora pār-
stāvji viesojās pieņemšanā pie Agridžento 

pilsētas mēra. Festivālā no Latvijas pieda-
lījās arī vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Rīdzenieks”, kā arī koklētāju kopa “Aus-
tras koks”, kopā veidojot lielāko vienas 
valsts delegāciju šajā festivālā. Visi trīs 
Latvijas kolektīvi jau kopš gada sākuma 
strādāja kopmēģinājumos un papildu in-
dividuālajiem priekšnesumiem sagatavoja 
unikālus kopējus priekšnesumus, apvie-
nojot koklētāju kopas skanējumu, dejotāju 
dejas un kora dziedājumu. Festivāla laikā 
koris arī nodibināja kontaktus un uzstājās 
kopā ar Agridžento Santa Cecilia Filhar-
monijas kori. Fantastisks piedzīvojums 
nedēļas garumā, saule, emociju lidojums, 
jauni draugi, lepnums par latvietību, 

prieks par tik krāšņo pasauli un prieku, 
ko viens otram devām un vairojām!
Esam ļoti gandarīti par paveikto un par 
skaisti nesto Latvijas vārdu pasaulē!

Dagnija Lībane

“Pavasaris uz palodzes jau…” – iedejots!

“Pavasara vēsmas atnes 
pirmie asniņi, pirmie pum-
puriņi un putnu dziesmas 
visskanīgākās! Tās aicina, 
modina, vītero, vidžina, tr-
eļļo un svilpo. Ir tik labi būt 
visa šī dabas skaņdarba, šī 
pavasara danča vidū, gribas 
izdancot prieku un izkliegt to skaļā pava-
sara saucienā: “Daba mostas!””. Ar šādu 

prieka pilnu saucienu marta trešajā sest-
dienā Ādažu Kultūras centrā iesākās deju 
koncerts “Pavasaris uz palodzes jau...”. 
Lustīgiem deju soļiem modināt pavasari 
bija aicinājusi Ādažu Kultūras centra deju 
kopa “Sprigulis”. Dažiem no kolektīviem 
šis koncerts bija kā viegla uzelpa, jo ie-
priekšējā mēnesī bija jau izdejots skates 

koncerts Mālpilī, toties daļai kolektīvu 
šis bija kā ģenerālmēģinājums nākamās 

nedēļas skates koncertam Lēdurgā. Gan 
uz skatuves, gan aizskatuvē bija manāms 
sirsnīgs entuziasms un kopā būšanas 
prieks, kas caurstrāvoja visu 21 deju! Pa-
tīkami apzināties, ka ne tikai Dziesmu 
un Deju svētki spēj modināt šādas pa-
cilājošas sajūtas, bet arī to spējam radīt 
paši caur šādām nelielām sadancošanām! 
Koncertā piedalījās Garkalnes novada 
kultūras centra “Berģi” vidējās paaudzes 
deju ansamblis “GREIZIE RATI”, Deju 
kolektīvu apvienības “Liesma” vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “OGLĪTE”, Ropa-
žu vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 
“RUDZI”, Inčukalna vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “VIRŠI” un senioru deju 
kolektīvs “Labāko gadu VIRŠI”, Ķeguma 
senioru deju kolektīvs “ĶEGUMS”, kā arī 
deju kopas “Sprigulis” vidējās paaudzes 
un senioru dejotāji.

Linda Lancmane
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“Pasaku Valstības” bērni iepazīst Ādažus, dodoties dažādās ekskursijās
Šogad “Pasaku Valstības” skolotājas ir iz-
mantojušas tuvāko apkārtni, lai bērniem 
veidotos visaptveroša izpratne par to, cik 
plašas iespējas ir  Ādažos.
Dodoties izglītojošā ekskursijā uz Ādažu 
Kultūras centru, bērni bija priecīgi par ie-
spēju apskatīt aizkulises – aparatūru, gais-
mu un skaņu, gūt priekšstatu par sajūtām, 
atrodoties un uzstājoties uz lielās skatuves. 
Ādažu bibliotēkā bērni iepazinās ar inte-
resanto un plašo grāmatu klāstu, bibliotē-
kas izklaides iespējām, klausījās pasakas 
lasījumu un izvēlējas grāmatu, ko kopīgi 
nolēma paņemt uz pirmsskolu, lai to ar 
grupas biedriem izlasītu. Adventes laikā 
devās uz pastu, lai noskaidrotu, kas ir vēs-
tule, adresāts, pastmarka un ar pasta dar-
binieces palīdzību nosūtīja sirsnīgu vēstuli 
Ziemassvētkos veco ļaužu pansionāta ie-
mītniekiem. Kas tad īsti ir “Sauka” veikals 
un ko tur pārdod? Arī to devās noskaidrot 

bērni! Protams, 
bez gardiem 
našķiem neiz-
tika! “Ku  Kuu” 
kafejnīcā “Līgo” 
laukumā bēr-
ni pēc aktīvas 
darbošanās ro-
taļu laukumiņā 
varēja baudīt 
siltu tēju un pī-
rādziņus. Tā kā 
tuvojas mācību 
gada beigas, topošie skolnieki ar lielu in-
teresi gaida mirkli, kad varēs doties uz mā-
cību nodarbību Ādažu vidusskolā, lai jau 
tagad justos kā “īsti” skolnieki. Apkārtējā 
vide un daba ir ļoti daudzveidīga, tādēļ arī 
šogad pirmsskolnieki dosies pārgājienā uz 
mežu, lai vērotu putnus, dotos rotaļās un 
ieskandinātu Lieldienas. Milzīgs paldies 

visiem darbiniekiem, atsaucīgajiem iedzī-
votājiem, kuri ar atvērtību un smaidu sejā 
uzņēma mūsu zinātkāros bērnus! Noteikti 
iesakām arī citiem izmantot šo iespēju un 
doties iepazīt mums tik tuvos un mīļos 
Ādažus. Ceram, ka arī turpmākā sadarbī-
ba būs tik pat jauka un atsaucīga!

Monta Kulbe

KULTŪRA
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PAZIŅOJUMI

Saimniek, savāc sava suņa izkārnījumus!
Saimniek, uzliec savam sunim pavadu!

Iestājoties pavasarim, daudzviet Ādažu novadā re-
dzam nesavāktus suņu ekskrementus. Tāpat daudz 
suņu bez pavadas un saimnieku uzraudzības pār-
vietojas pa Ādažu centru, daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju teritorijā, radot bailes par savu drošību bērnos, 
viņu vecākos un citos līdzcilvēkos. Saimniek, esi at-
bildīgs! Latvijas Republikas likumdošana nosaka 
– īpašniekiem ir jānodrošina pilnīga teritorijas 
norobežošana, lai suns no tās nevarētu izkļūt un 
apdraudēt citus dzīvniekus un cilvēkus. Ja saim-
nieks to nenodrošina, atbildība paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pantā – brī-
dinājums vai  naudas sods fiziskajām personām no 70 
līdz 350 euro, bet juridiskajām personām – no 15 līdz 
700 euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par suņu 
un kaķu turēšanu Ādažu novadā” vēsta, ka saimnieka 
(īpašnieka) pienākums ir:
 nodrošināt mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu 
un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām;
 izmitināt suņus ārpus telpām tikai piesietus vai 
palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā un redzamā vie-
tā pie vārtiem vai ieejām, uzstādot uzrakstu “Suns”;
 nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo 
un sabiedrisko ēku telpas un publisko ārtelpu; 
 nodrošināt mājdzīvnieka atstāto ekskrementu 
savākšanu mājdzīvnieka pastaigā ārpus īpašuma, 
kurā tas tiek turēts un izmest savāktos ekskrementus 
speciālās urnās; 
 nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez 
pavadas un uzpurņa atrašanos daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju apbūves teritoriju zaļajā zonā;
 nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sa-
biedriskajās ēkās, stadionos un sporta laukumos, bēr-
nu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos (ja 
pašvaldības izdotajā tiesību aktā nav noteikts citādi);
 nepieļaut mājdzīvnieku peldināšanu peldvietās;
 nepieļaut, ka mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;
 pēc Ādažu pašvaldības policijas pieprasījuma uz-
rādīt suni, tā turēšanas vietu, pasi un citus dokumen-
tus, kas saistīti ar suni, kā arī netraucēti ļaut nolasīt 
sunim implantētu mikroshēmu.
 Īpašniekam ir pienākums reģistrēt mājdzīvniekus 
mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ministru 
kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr.491 
“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” no-
teiktajā kārtībā, reģistrāciju veicot Lauksaimniecības 
datu centrā vai piepraktizējoša veterinārārsta.
 Kaķa saimniek! Saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem nr.266 par 6 mēnešiem vecāks kaķis var 
brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja valdīju-
mā vai turējumā esošās teritorijas, ja tas ir sterilizēts. 
Tātad, ja kaķis ir vecāks par 6 mēnešiem, ārpus 
mājas tas drīkst uzturēties tikai tad, ja ir sterilizēts.

PLAŠĀK PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.218) izdots pielikums (Nr.214), kurā publicēti šādi 
Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.2/2019 (26.02.2019.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2013. 
gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie no-
teikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē 
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 
1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA 
“Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada biblio-
tēkā Gaujas ielā 27B.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts
saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 19.03.2019. ar lē-
mumu Nr. ĀND/5-24/19/66, Jekaterinai Koļesņikovai un Aleksejam Makarovam, 
adresē Ūbeļu iela 17-30, Ādaži; 01.04.2019. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/19/70, Zitai 
Draveniecei, Jorenam Nilam Draveniekam un Rēzijai Paulai Draveniecei, adresē 
Gaujas iela 25 k-4-55, Ādaži, Ādažu novads, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarē-
šanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, 
uz kurām tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232.kab., un tās lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu no-
vads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas, kad adresātam pazi-
ņots administratīvais akts.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
Gaujas ielā 16 

17. aprīlī plkst. 13.00
Viesi – rakstnieks Otto Ozols (Mārtiņš Barkovskis)

un lektore Inga Bite

15. maijā plkst. 13.00
…

SENIORU LIELDIENU SARĪKOJUMS
22. aprīlī plkst.16.00 

Kultūras centra skatītāju zālē
     Svētku koncertā piedalīsies Ādažu senioru

pašdarbības kolektīvi un Žoržs Siksna.
     Pēc koncerta – balle (ar groziņiem)

    Ja nepieciešams, galdiņus pieteikt Birutai,
tālr. 29444371

     Mīļi aicināti visi novada seniori!
…

Darbu sāk SENIORU SKOLA
   Pirmā nodarbība 

25. aprīlī plkst. 11.00
 Gaujas ielā 16.

   Lektore – psiholoģe Zanda Erbss
Plašāka informācija pa tālr. 29444371

17. aprīlī plkst. 11.00 Gaujas ielā 16 (vecās domes 
ēkas zālē) notiks seminārs par platību maksāju-
miem un lauku bloku kartes aizpildīšanu. Lauku 

atbalsta dienesta LAD darbinieki sniegs kon-
sultāciju un palīdzēs klientiem aizpildīt platību 

maksājumu pieteikumu elektroniski.
Visus interesentus lūdzu apmeklēt semināru 

un līdzi paņemt paroli, lai varētu aizpildīt lauku 
bloku kartes uz vietas.

Ja ir jautājumi, aicinām zvanīt pa tālr. 27746506

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2019. gada 26. marta 
sēdē ir apstiprināts detālplānojums “Saulītes” 
un “Artēziskā aka “Podnieki””, Ādažos, Ādažu 
novadā (sēdes lēmums Nr.48). Ar detālplāno-
juma materiāliem var iepazīties Ādažu novada 
būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2019. gada 26. 
marta sēdes lēmumu Nr.51 “Par atļauju izstrā-
dāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 
īpašumiem Gaujas ielā 25B un “Silēni”” ir uz-
sākta detālplānojumu izstrāde ar mērķi pama-
tot īpašumu attīstību, ietverot prasības reliģis-
kas būves izmantošanai, aizsargdambja zemes 
vienības izdalīšanai, ielas koridora izdalīšanai 
un applūstošās teritorijas izmantošanai. Par de-
tālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts 
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei 
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba 
dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

LĪDZ 14. MAIJAM JAUNIEŠUS
AICINA PIETEIKT SAVU PROJEKTU 
JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU 

KONKURSĀ
Konkursa mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu 

iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un iz-
glītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, 

vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.
Konkursa nolikums un plašāka informācija 

pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā 
“Pašvaldība/Konkursi”.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas sēde (12.03.2019.)
Sēdē piedalās 11 deputāti: M.Sprindžuks (RA), 
P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), 
V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša 
(LZS), J.Neilands (RA), P.Pultraks (RA), K.Sa-
vicka (RA), E.Šēpers (LZS).
1. Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu 
nomas maksu pasākumā "Gaujas svētki Āda-
žos".
Lēmums: Apstiprināt tirdzniecības vietu zonu 
izvietojumu pašvaldības publiskā pasākuma 
"Gaujas svētki Ādažos" norises teritorijā. Uzdot 
Ādažu Kultūras centram sagatavot izsoles no-
teikumus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

2. Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos.
Lēmums: Atbalstīt projekta izstrādi dalībai 
Lauku attīstības programmā 2014.-2020. ga-
dam. Uzdot Sporta daļai iesniegt projekta 
iesniegumu dalībai biedrības "Gaujas Partnerī-
ba" izsludinātajā konkursā.
Balsojums: "par" – 10, "pret" – nav, "atturas" – 
nav, (J.Neilands atstāja sēdi).
3. Par grozījumiem domes 2018.gada 24.jūlija 
lēmumā Nr.175 "Par Mežu un ūdenstilpju ap-
saimniekošanas komisijas izveidošanu".
Lēmums: Veikt grozījumu domes 2018.gada 
24.jūlija lēmumā Nr.175 un papildināt to ar jau-
nu 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā: "1.7. Inga 

Bojāre, iedzīvotāja - komisijas sekretāre."
Balsojums: "par" – 10, "pret" – nav, "atturas" – 
nav, "nebalso" – 1 (G.Bojārs (LZP)).
4. Par jaunu  grupu izveidi pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs.
Lēmums: Izveidot 3 jaunas grupas pašvaldības 
PII.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
5. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 
atvaļinājumu.
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam 
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinā-
jumu – no šā gada 21.marta līdz 28.martam.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

Ādažu novada domes kārtējā sēde (26.03.2019.)
Sēdē piedalās 11 deputāti: P.Balzāns (RA), J.Be-
ķers (RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), 
A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), S.Kuzmi-
na-Žuravļova (S), P.Pultraks (RA), L.Pumpure 
(RA), K.Savicka (RA), E.Verners (RA).
1. Par grozījumiem domes 29.01.2019. lēmu-
mā Nr.15 "Par kopšanas cirtes sagatavošanu".
Lēmums: Veikt grozījumus domes 29.01.2019. 
lēmumā Nr.15 un izteikt tā 1.punktu jaunā re-
dakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
2. Par zemes ierīcības projektiem nekustama-
jiem īpašumiem Puķu ielā 15, "Papardes" un 
Ķiršu ielā 5.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības pro-
jektus nekustamajiem īpašumiem Puķu ielā 15, 
"Papardes" un Ķiršu ielā 5.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajam īpašumam "Irbes".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam "Irbes", Garkalnes 
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
4. Par nekustamo īpašumu "Saulītes" un "Ar-
tēziskā aka "Podnieki"" detālplānojuma ap-
stiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamo īpašumu 
"Saulītes" un "Artēziskā aka "Podnieki"" detāl-
plānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
5. Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu 
biedrībai "Garkalnes Olimpiskais Centrs".
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organizā-
cijai – biedrībai "Garkalnes Olimpiskais Centrs" 
bezatlīdzības lietošanā domei piekritīgos ne-
kustamos īpašumus: "Garkalnes parks", Garkal-
ne, zemesgabala daļu un "Garkalnes sporta lau-
kums", Garkalne, zemesgabala daļu. Noteikt, ka 
zemesgabalu lietošanas mērķis ir "sportam un 
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
6. Par nekustamo īpašumu "Kalmnieki", 
"Zaļkalni" un "Rijnieki" detālplānojuma īste-
nošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt prasības domes 2015.gada 
25.augusta lēmumā Nr.148.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
7. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu ne-
kustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un 
"Silēni".
Lēmums: Uzsākt detālplānojuma izstrādāša-
nu nekustamā īpašuma Gaujas ielā 25B zemes 
vienībai un nekustamā īpašuma "Silēni" zemes 
vienībai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
8. Par novada Attīstības programmas (2016-

2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna ak-
tualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt domes Attīstības prog-
rammas (2016-2022) aktualizēto Rīcības plānu 
un Investīciju plānu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
9. Par SIA "Ādažu Ūdens" pamatkapitāla pa-
lielināšanu.
Lēmums: Ieguldīt SIA "Ādažu Ūdens" pamatka-
pitālā ūdenssaimniecības tīklu pamatlīdzekļus 
EUR 547 215 vērtībā saskaņā ar projekta "Mui-
žas ielas industriālās teritorijas infrastruktū-
ras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības 
un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 
novadā" ietvaros izbūvēto tīklu pamatlīdzekļu 
sarakstā norādīto vērtību.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
10. Par telpu nomu Ādažu Sociālā dienesta 
vajadzībām.
Lēmums: Nomāt no PSIA "Ādažu slimnīca" 
pašvaldības Sociālā dienesta darbības nodro-
šināšanai nepieciešamās telpas nekustamajā 
īpašumā Gaujas ielā 13/15, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
11. Par nekustamā īpašuma "Lazdu iela 18A" 
iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt no D.Z. domes īpašumā 
bez atlīdzības nekustamo īpašumu "Lazdu iela 
18A", Garkalne.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
12. Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra 
lēmumā Nr.199 "Par nomas maksu telpām 
pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos".
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2018.gada 
4.septembra lēmumā Nr.199, izsakot tā 2. pun-
ktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
13. Par Mazstapriņu ielas iegūšanu pašvaldī-
bas īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt domes īpašumā no L.K. bez 
atlīdzības nekustamo īpašumu "Mazstapriņu 
iela".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
14. Par neapbūvētu zemesgabalu nomas mak-
sas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas ob-
jektu izvietošanai.
Lēmums: Apstiprināt ar 2019.gada 1.aprīli 
domei piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 
zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai 
nomai un reklāmas objektu izvietošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem Vārpu ielas iedzīvotājiem.
Lēmums: Piekrist, ka iedzīvotājiem, kuri līdz 
2019.gada 1.maijam veiks attiecīgu iemak-
su domes ziedojumu kontā tehniskā projekta 
"Vārpu ielas betona bruģakmens seguma izbū-

ve esošā seguma vietā" realizācijai, tiks piemē-
rots nodokļa atvieglojums pēc minētā projekta 
īstenošanas, saskaņā domes 2017.gada 28.no-
vembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017, 
izpildoties visiem nepieciešamajiem nosacīju-
miem.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
16. Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā.
Lēmums: Ar 2019.gada 1.jūniju apstiprināt 
Grāmatvedības daļas struktūrā jaunu amatu 
"Vecākais grāmatvedis".
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
17. Par izmaiņām Saimniecības un infra-
struktūras daļas amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 2019.gada 1.aprīli apstiprināt SID 
struktūrā jaunu amatu "Ēku uzraugs" – 4 amata 
vietas.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
18. Par grozījumiem domes 27.11.2018. lēmu-
mā Nr.277 "Par darba grupas izveidi auto-
stāvvietu risinājumu izstrādei".
Veikt grozījumus domes 2018.gada 27.novem-
bra lēmumā Nr.277 un izteikt tā 4.punktu jau-
nā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
19. Par dalību projektā "Zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilas-
tes ezeram".
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas 
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta prog-
rammas pasākumā un iesniegt projekta pietei-
kumu Lauku atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
20. Par dalību "Nordic-Baltic Mobility Prog-
ramme for Public Administration 2019" 
programmas projektā.
Lēmums: Piedalīties Ādažu novada domes, 
Lidingo pašvaldības (Zviedrijā) un Varde paš-
valdības (Dānijā) kopprojektā programmas 
"Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 
Administration 2019" ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
21. Par zemes gabala "Attekas iela 24" apbū-
ves tiesību nodibināšanu.
Lēmums: Nodibināt apbūves tiesību SIA "At-
ari" uz domei piederošo nekustamo īpašumu 
- zemes vienību, Attekas ielā 24, Ādaži. Mēr-
ķis – autostāvvietas, kas nav pastāvīgs īpašuma 
objekts, izbūve un lietošana.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
22. Par grāmatas "Ādaži. Pagātnes dialogs ar 
tagadni" pārdošanas cenu un sadali.
Lēmums: Apstiprināt grāmatas "Ādaži. Pagāt-
nes dialogs ar tagadni" pārdošanas cenu par 
1 eksemplāru 8,93 EUR bez PVN (10 EUR ar 
PVN).
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".
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